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تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة
تحت رقم  4031020101بتاريخ  1ذي الحجة 1409هـ.
لدى الشركة فرعين ،فندق هيلتون مكة وأبراج هيلتون مكة تحت السجل التجاري رقم  4031020111الصادر بتاريخ 1
ذو الحجة 1409هـ الموافق  5يوليو 1989م.
تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  11نوفمبر 2015م (المشار إليه فيما بعد بـ
"النظام") والذي دخل حيز التنفيذ في  2مايو 2016م .وافق المساهمون في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية غير
العادية بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1438هـ ،الموافق  13مارس 2017م ،على النظام األساسي المعدل للشركة لإللتزام
بالنظام الجديد.
تقوم الشركة بتعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتال ك العقارات وتوويرها وإدارتاا وإستثمارها
وشرائاا وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الاندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الادم والمسح الخاصة باا.
يدار الفندق واألبراج وف ًقا لعقد إدارة مبرم بتاريخ  7ذو الحجة 1438ه الموافق  29أغسوس  2017بين شركة مكة
لإلنشاء والتعمير (المالك) وشركة ميلينيوم آند كوبثورن الشرق األوسط القابضة المحدودة (المشغل) لمدة ( 20عا ًما) مع
تمديدين بموافقة متبادلة لمدة ( 5سنوات) إذا وافق الورفان.
وفيما يلي رسوم وأتعاب المشغل وف ًقا لبنود اتفاقية اإلدارة:
 الرسوم األساسية ٪1 :من إجمالي اإليرادات التشغيلية.
 رسوم التسويق ٪0.8 :من إجمالي اإليرادات التشغيلية.
 رسوم الحوافز ٪5 :من إجمالي األربـــاح التشغيلية.
 مخصص اإلحالل والتجديد ٪3 :من إجمالي الدخل.
عل ًما بأن الفندق واألبراج كانا يداران وفقًا لعقد إدارة مبرم بتاريخ  14شوال 1433هـ الموافق  1سبتمبر  2012لمدة
(خمس سنوات) بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير (المالك) وفنادق هيلتون العالمية (المشغل) ،وانتاى العقد بتاريخ 30
أغسوس .2017

 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:
مركز فقيه التجاري
شركة مكة لإلنشاء والتعمير
مكة المكرمة
ص.ب 7134
المملكة العربية السعودية
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أسس اإلعداد
أ) المعايير المحاسبية المطبقة
 تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي"
المعتمد في المملكة العربية السعودية .قامت الشركة بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية للسنوات ما قبل وحتى
السنة المنتاية في  30ربيع الثاني 1438هـ ،وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف علياا في المملكة العربية السعودية
والصادرة عن الايئة ا لسعودية للمحاسبين القانونيين ومتولبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،فيما يتعلق
بإعداد وعرض القوائم المالية.
 تتولب اللوائح واألنظمة الموبقة من الشركة إعداد وعرض القوائم المالية للفترات المالية إبتدا ًء من  1يناير 2017م،
الموافق  3ربيع الثاني 1438هـ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وأية
معايير أو تفسيرات أخرى تصدر عن الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وكجزء من هذه المتولبات ،قامت الشركة
بإعداد قائمة المركز المالي كما في  1جمادى األولى 1437هـ ،وهو تاريخ تحول الشركة لتوبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية (تاريخ التحول) عند إعداد القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية لتكون
قائمة المركز المالي اإلفتتاحية للشركة وليتم عرضاا ضمن القوائم المالية الكاملة للشركة والمعدة وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية للسنة التي ستنتاي في  30ربيع الثاني 1439هـ.
 وفقا ً لمتولبات هيئة السوق المالية من خالل تعميماا بتاريخ  16أكتوبر 2016م ،يتعين على الشركة توبيق نموذج
التكلفة لقياس الممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة عند تبني المعايير الدولية
للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية للتقارير المالية.
 قامت الشركة بإعداد أول قوائم مالية مختصرة لفترة الثالثة أشار المنتاية في  29رجب 1438هـ وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية ،وقد أعدت القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة وفقا ً لتلك المعايير وقد تم توبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم (" )1توبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" .تم تقديم شرح لكيفية تأثيير
التحول للمعاير الدولية للتقارير المالية على المركز المالي كما في  1جمادى األولى  1437هـ 30 ،محرم 1438هـ
و 30ربيع الثاني  1438هـ ،واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركة لفترة التسعة أشار المنتاية في  30محرم
1438هـ ،والسنة المنتاية في  30ربيع الثاني 1438هـ ضمن اإليضاح رقم .19
 ال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المولوبة في القوائم المالية السنوية للسنة
المنتاية في  30ربيع الثاني 1439هـ المراد إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وبرأي إدارة الشركة فقد
تم إدخال كافة التعديالت الالزمة للعرض العادل للقوائم المالية .إن النتائج التشغيلية للفترة المرحلية قد ال تعكس
بالضرورة النتائج المتوقعة عن السنة المالية المنتاية في  30ربيع الثاني 1439هـ.
ب) أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية بإستثناء وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق
المحاسبي ومفاوم اإلستمرارية"الموجودات المالية المتاحة للبيع" حيث تم قياساا بالقيمة العادلة ،وبإستثناء إلتزامات منافع
محددة للموظفين والتي يتم إثباتاا بالقيمة الحالية للإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
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أسس اإلعداد (يتبع)
د) استخدام التقديرات واألحكام
 يتولب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة من اإلدارة القيام بإجراء بعض األحكاام والتقاديرات واالفتراضاات التاي
تؤثر على توبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبالغ المعروضة للموجودات والمولوبات واإليرادات والمصاروفات
وعلى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع والتي تظار ضامن حقاوق الملكياة .مان الممكان أن تختلال النتاائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة باا على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عناا التقاديرات المحاسابية
يتم إظاار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر باذه التعديالت.
 فيما يلي توضيحا ً للمعلوماات عان أهام اال فتراضاات والتقاديرات غيار المؤكادة واألحكاام الااماة عناد توبياق السياساات
المحاساابية والتااي لاااا أثاار هااام علااى المبااالغ الظاااهرة فااي القااوائم الماليااة األوليااة المختصاارة والتااي تاام إدراجاااا فااي
اإليضاحات.
 قياس التزامات مزايا الموظفين
يتم احتساب ا لتزامات الشركة فيما يتعلق بخوة المزايا المحاددة مان خاالل تقادير مبلاغ المزاياا المساتقبلية التاي اكتساباا
الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وخصم تلك القيمة للوصول للقيمة الحالياة .ياتم احتسااب التازام المزاياا المحاددة
سنويا ً من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .يتم اساتخدام األحكاام لتقادير االفتراضاات
االکتوارية .يتضمن اإليضاح  11االفتراضات الرئيسية.
 انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
يتم تكوين االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هنا ك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة
على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية لالتفاقية .إن الصعوبات المالية الكبيارة التاي تواجاه العميال،
وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الايكلة المالية ،والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعاا مؤشارات
على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية .بالنسبة للمبالغ الفردية الااماة ،ياتم إجاراء تقيايم
علااى أساااس فااردي .وبالنساابة للمبااالغ غياار الفرديااة الاامااة ،ولكناااا متااأخرة ،فيااتم تقييماااا بشااكل جماااعي ،ويااتم إثبااات
االنخفاض باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقا ً لمعدالت االسترداد السابقة.
 انخفاض قيمة المخزون
تقوم اإلدارة بتقدير انخفاض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفاة المخازون غيار قابلاة لالساترداد أو
تعارض المخازون للتلال أو للتقااادم بشاكل كلاي أو جزئاي أو إذا كااان ساعر البياع أقال ماان التكلفاة أو أي عوامال أخاارى
ض
تتسبب في انخفاض القيمة القابلة لال سترداد عن القيمة الدفترية .وتساتند تقاديرات القيماة القابلاة للتحقاق للمخازون علاى
أكثر األدلاة موثوقياة فاي وقات اساتخدام التقاديرات .وتأخاذ هاذه التقاديرات باالعتباار التقلباات فاي األساعار أو التكااليل
المرتبوة بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما
في نااية الفترة المالية.
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تقوم إدارة الشركة بتقدير األعماار اإلنتاجياة للممتلكاات والمعادات باادف احتسااب االساتاال ك اعتماادًا علاى االساتخدام
المتوق ا ع لاااذه األصااول والضاارر المااادي الااذي تتعاارض لااه .تقااوم اإلدارة بمراجعااة القيمااة المتبقيااة ل عمااار اإلنتاجيااة
وطريقة اال ساتاال ك بشاكل سانوي للتأكاد مان أنااا تعكاس المنفعاة المتوقاع الحصاول عليااا ،وفاي حاال وجاود فارق ياتم
التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية (في سنة التغيير والسنوات الالحقة).
 االستثمارات العقارية
ً
ً
تحاادد الشااركة مااا إذا كااان عقااار مااا مااؤهال كاسااتثمار عقاااري وفق اا لمعيااار المحاساابة الاادولي رقاام " 40االسااتثمارات
العقارية" .تقوم الشركة ،عند إصادار حكمااا ،باالنظر فيماا إذا كاان العقاار يناتج تادفقات نقدياة مساتقلة بشاكل كبيار عان
الموجودات األخرى التي تحتفظ باا الشركة .وقد قررت الشركة أن المركز التجاري المملو ك من قبل الشركة يجب أن
يتم تصنيفه كجزء من االستثمارات العقارية بدالً من ممتلكات ومعدات.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تممم تطبيممق السياسممات المحاسممبية المبينممة أدنمماه بشممكل ثابممت علممى جميممع الفتممرات المعروضممة فممي هممذه القمموائم الماليممة األوليممة
المختصممرة وكممذلق قائمممة المركممز المممالي األولي مة والمعممدة وفق ما ً للمعممايير الدوليممة للتقممارير الماليممة كممما فممي  1جمممادى األولممى
1437هـ ألغراض التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ،إال إذا ذكر غير ذلق.
(أ)

المعامالت بالعمالت األجنبية
 يتم تحويل المعامالت التي تاتم باالعمالت األجنبياة إلاى العملاة الوظيفياة المعنياة للشاركة وفقًاا ألساعار الصارف فاي
تاريخ تلك المعامالت .يتم تحويل الموجودات والمولوبات النقدية بالعمالت األجنبية فاي تااريخ التقريار إلاى العملاة
الوظيفيااة بأسااعار الصاارف الساائدة فااي ذلااك التاااريخ .تمثاال أرباااح أو خسااائر العمااالت األجنبيااة ماان البنااود النقديااة
الفارق بين التكلفة الموفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة معدلة بسعر الفائدة الفعال خالل الفترة والتكلفاة الموفاأة
بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نااية الفترة.
 يااتم تحوياال ال موجااودات والمولوبااات غياار النقديااة بااالعمالت األجنبيااة التااي يااتم قياساااا بالقيمااة العادلااة إلااى العملااة
الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية بالعملاة
األجنبية والتي يتم قياساا بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة.

(ب )

تحقق اإليرادات
 إيرادات اإليجار
يتم االعتراف بإيرادات التاأجير التشاغيلي علاى أسااس القساط الثابات علاى مادى فتارة اإليجاار.يتم إضاافة التكااليل
المباشارة المبدئيااة المتكبادة فااي التفاااوض وترتياب عقااد التأجيرالتشااغيلي إلا القيماة الدفتريااة ل صال المااؤجر ويااتم
االعتراف باا عل أساس القسط الثابت عل مدى فترة اإليجار.
 اإليرادات من الفندق
تتكون إيرادات الفنادق من اإليرادات من الغرف واألطعمة والمشروبات وغيرها من الخادمات المرتبواة بااا وياتم
االعتراف باا عند بيع البضاعة أو تقديم الخدمات.

(ج )

مزايا الموظفين
 مكافأة نهاية الخدمة
 إن خوة المزايا المحددة هي خوة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتااء خدماتام .ووفقاا ً لنظاام العمال الساعودي
تقوم الشركة بسداد مبالغ للموظفين عند إنتااء خدماتام والتي تعتمد عادة على سانوات الخدماة والراتاب وسابب
انتااء الخدمة.
 يتم تحديد مكافأة نااية الخدمة بواسوة التقييم االكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة فاي نااياة كال
سنة مالية .يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعاادة التقيايم االكتاواري فاي قائماة الادخل الشاامل اآلخار
للفترة التي حدث فياا إعادة التقييم .وتنعكس إعادة القيااس المعتارف بااا فاي الادخل الشاامل اآلخار مباشارة فاي
األرباااح المبقاااة وال يااتم إدراجاااا ضاامن الااربح أو الخسااارة .يااتم احتساااب تكلفااة الخدمااة السااابقة فااي الااربح أو
الخسارة خالل فترة تعديل الخوة .ويتم احتساب صافي الفائدة من خاالل توبياق ساعر الخصام فاي بداياة الفتارة
على إلتزام مزايا الموظفين المحددة.
 تصنل تكاليل المزايا المحددة على النحو التالي:
 تكلفة الخدمة (بما فاي ذلاك تكااليل الخدماة الجارياة ،تكلفاة الخدماة الساابقة ،فضاالً عان األربااح والخساائر
الناتجة عن رفع وسداد مزايا الموظفين)؛
 تكلفة الفائدة؛ و
 إعادة القياس.
 إن تكلفة الخدمة الحالية لخوة المزايا المحددة يتم االعتراف باا فاي قائماة الاربح أو الخساارة ضامن مصاروف
مزايا الموظفين .تعكس الزيادة في إلتزام المزايا المحددة الناتجة عن خدمة الموظل فاي العاام الحاالي وحااالت
تغيير وتقليص وتسوية المزايا .يتم إدراج تكاليل الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الربح أو الخسارة.
 يتم تحميل وقيد األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في االفتراضاات االكتوارياة فاي
حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فياا.

8

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
.3

ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
(ج) مزايا الموظفين (يتبع)
 مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات وقياس اال لتزام عن المزايا التاي تعاود علاى الماوظفين فيماا يتعلاق بااألجور والرواتاب واإلجاازات السانوية
واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم تقاديم الخدماة فيااا علاى المباالغ غيار المخصاومة مان المزاياا المتوقاع دفعااا
مقابل تلك الخدمة.
 تكاليف مزايا التقاعد
تقااوم الشااركة بالمساااهمة فااي تكاااليل مزايااا التقاعااد الخاصااة بااالموظفين وفق اا ً ألنظمااة المؤسسااة العامااة للتأمينااات
اال جتماعية وتحتسب كنسبة من أجور الماوظفين .ياتم التعامال ماع المادفوعات لخواط مزاياا التقاعاد المادارة مان قبال
الحكومة كمادفوعات لخواط مزاياا محاددة نظارا ً ألن إلتازام الشاركة بااذه الخواط يسااوي االلتازام النااتج عان خواط
المزايا المحددة .يتم إدراج المدفوعات لخوط التقاعد كمصروف عند استحقاقه.
(د)

الزكاة
 تخضع الشركة للزكاة وفقا ً ألنظمة الايئة العامة للزكاة والدخل ("الايئة") .يتم احتساب المبالغ اإلضافية المستحقة،
إن وجدت ،عند االنتااء من عمليات التقييم الناائية في الفترة التي يتم فياا تحديد هذه المبالغ.
 تقوم الشركة با ستقواع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيماة فاي المملكاة العربياة الساعودية بموجاب
أنظمة الايئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم حجز هذه المباالغ بالنياباة عان األطاراف غيار
المقيمة وبالتالي ال يتم االعتراف باا ضمن الربح أو الخسارة.

(ه)

المصروفات
جميااع المصااروفات األخاارى ،مااا عاادا تكلفااة الخدمااة ،تصاانل باعتبارهااا مصااروفات إداريااة .يااتم توزيااع المصااروفات
المشتركة بين تكلفة الخدمة والمصروفات اإلدارية إن لزم األمر ،على أساس منتظم.

(و)

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أياما أقل .يتم احتساب تكلفة المخزون وفقاا ً لوريقاة المتوساط
المرجح والتي تتضمن النفقات المتكبدة لوصول المخزون إلى الموقع وفي حالتاه الراهناة .صاافي القيماة القابلاة للتحقاق
هي سعر البيع المقدر في سياق النشاط العادي للشركة ،بعد خصم التكاليل المقدرة إلتمام البيع.

9

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

.3

(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
(ز )

الممتلكات والمعدات
 )1االعتراف والقياس
 يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستاال ك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيماة المتراكماة،
إن وجدت.
 تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل .تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشاؤها داخلياا ً تكلفاة الماواد
والعمالة المباشرة والتكاليل المباشرة األخرى التي تستلزماا عملية تجايزهاا إلاى الحالاة التاي ياتم تشاغيلاا فاي
موقعاا وفي الغرض الذي تم اقتناؤها من أجله.
 عندما يختلل العمر اإلنتاجي للمكونات الرئيسية أو الجوهرية من أحد بنود الممتلكات والمعدات ،تتم المحاسابة
عن تلك المكونات كبنود منفصلة ضمن الممتلكات والمعدات .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجاة عان اساتبعاد
أحااد بنااود الممتلكااات والمعاادات بمقارنااة متحصااالت االسااتبعاد مااع القيمااة الدفتريااة للممتلكااات والمعاادات ويااتم
االعتراف باا بالصافي ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة.
 )2التكاليف الالحقة
 يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عنادما يكاون
من المحتمل تدفق مزايا اقتصاادية مساتقبلية مان ذلاك الجازء مان األصال للشاركة ،وعنادما يمكان قيااس التكلفاة
بشكل موثوق .يتم إلغاء قيد القيماة الدفترياة لاذلك الجازء المساتبدل .ياتم إثباات تكلفاة الخدماة اليومياة للممتلكاات
والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.
ً
ً
 يتم المحاسبة عن عمليات الفحص والصيانة الرئيسية باعتبارهاا عنصارا مساتقال إذا تام اساتخداماا خاالل أكثار
ماان فتاارة ماليااة واحاادة .يااتم تحديااد القيمااة الدفتريااة لاااذا المكااون بااالرجوع إلااى سااعر السااوق الحااالي لاااذه
اإلصالحات.
 )3االستهالك
 يمثل االستاال ك التوزيع المناجي للمبلغ القابل لالستاال ك ألحد بناود الممتلكاات والمعادات (وهاو تكلفاة األصال
أو أي مبلغ بديل عن التكلفة ،ناقصا قيمته المتبقية) على مدى عمره اإلنتاجي.
 يتم تحميل اإلستاال ك على قائمة الربح أو الخسارة وإحتسابه بوريقة القسط الثابت علاى مادى األعماار المقادرة
لكل بند مان الممتلكاات والمعادات ،حياث أن هاذه هاي الوريقاة األمثال التاي تعكاس بشاكل دقياق مادى إساتاال ك
المزايااا اإلقتصااادية الكامنااة فااي األصاال .يااتم إسااتاال ك الموجااودات المااؤجرة علااى ماادى فتاارة عقااد اإليجااار
وأعمارها اإلنتاجية ،أياما أقصر ،ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول باأن الشاركة ساوف تحصال علاى الملكياة
في نااية مدة عقد اإليجار .ال يتم إستاال ك األراضي.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
.3

ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
(ز) الممتلكات والمعدات (يتبع)
 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترات المقارنة هي كما يلي:
السنوات
83.33
8
10
10
5
6.67
40
10
8
3.33
4
4
2.5

األصل
مباني
معدات
أثاث وتركيبات وديكورات
معدات تشغيلية
أثاث المصلى
أدوات مكتبية
خزينة
أجهزة كهربائية
أجهزة حاسب آلي
أدوات
سيارات وشاحنات
مكيفات
أثاث عمال

 ويتم مراجعة طرق اإلستاال ك ،األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في نااية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت بأثر
مستقبلي عند اللزوم.
(ح )

اإلستثمارات العقارية
 يتم تصنيل العقارات المحتفظ باا بغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو مكاسب رأسمالية أو كالهما كإستثمارات
صا أي إستاال ك متراكم
عقارية .يتم قياس اإلستثمارات العقارية بشكل أولي بالتكلفة متضمنة تكاليل المعاملة ناق ً
وأي خسائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
 يحتسب اإلستاال ك بوريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية.
األصل
مباني
أثاث وتركيبات

السنوات
83.3 - 33.3
10

 ال يتم إحتساب أي إستاال ك على األرض.
 يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة إحتساب اإلستاال ك والقيمة المتبقية بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة
اإلستاال ك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع اإلقتصادية من هذه الموجودات.
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(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
(ط)

عقود اإليجار
إن تحديد ما إذا كان الترتيب يعتبر ،أو يتضمن ،عقد إيجار يعتمد على جوهر هذا الترتيب في تاريخ إنشائه .يمتم تقيميم
الترتيممب لتحديممد ممما إذا كممان الوفمماء بالترتيممب يعتمممد علممى إسممتخدام أصممل أو أصممول محممددة أو أن الترتيممب يمممنح حممق
إ ستخدام أصل أو أصول محددة حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في ترتيب ما.
 الشركة كمستأجر
 يت م تصنيف عقد اإليجار في تاريخ البدء كإيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .يتم تصنيف عقد اإليجار المذي
ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية إلى الشركة كإيجار تمويلي.
 يتم رسملة عقود التأجير التمويلي عند بدء عقد اإليجار في تاريخ البدء بالقيمة العادلمة لألصمل محمل اإليجمار،
وإن كانت قيمته أقل من ذلق يتم تقييمه بالقيمة الحالية ألدنى دفعات إيجار .ويتم توزيع الدفعات اإليجارية بين
أعبمماء التمويممل وتخفمميض اإللتزاماتاإليجاريممة بهممدف تحقيممق نسممبة ثابتممة مممن الممربح علممى المبلممغ المتبقممي مممن
اإللتزامات .يتم االعتراف بأعباء التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
 يتم إستهالق األصل المؤجر على ممدى العممر اإلنتماجي لألصمل .إال أنمه فمي حالمة عمدم وجمود دليمل كماف أن
الشركة ستتملق األصمول فمي نهايمة فتمرة اإليجمار ،يمتم حسماب إسمتهالق األصمول علمى ممدى العممر اإلنتماجي
المقدر لألصول أو مدة اإليجار ،أيهما أقل.
 الشركة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم الشركة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصمل كعقمود إيجمار
تشمغيلي .يمتم إضمافة التكماليف المباشمرة المبدئيمة المتكبمدة فمي التفماوض وترتيمب عقمد التأجيرالتشمغيلي إلم القيممة
الدفترية لألصل المؤجر ويتم اإلعتراف بها علم ممدى فتمرة اإليجمار وفقًما لمنفس األسمس تمإيرادات إيجمار .وتقيمد
اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها.

(ي)

الموجودات والمطلوبات المالية
 تقوم الشمركة بتصمنيف الموجمودات الماليمة غيمر المشمتقة إلمى الفئمات التاليمة :موجمودات ماليمة بالقيممة العادلمة ممن
خالل قائمة الربح أو الخسارة ،قروض وذمم مدينة وموجودات مالية متاحة للبيع.
 تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات التالية :مطلوبات مالية بالقيمة العادلمة ممن خمالل
قائمة الربح أو الخسارة ومطلوبات مالية أخرى.
الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة  -اإلعتراف واإللغاء
 تقوم الشركة مبمدئيا بمإدراج القمروض والمذمم المدينمة وسمندات المدين الصمادرة فمي تماريخ نشموئها .يمتم اإلعتمراف
بجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المنشأة طرفا في
األحكام التعاقدية لألداة.
 تقوم الشركة بإلغاء اإل عتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتمدفقات النقديمة ممن األصمل ،أو
تقموم بتحويممل حقموق إ سممتالم التمدفقات النقديممة التعاقديمة فممي معاملمة يممتم فيهما بشممكل جموهري تحويممل كافمة مخمماطر
ومنافع ملكية األصل المالي أو أنها ال تقوم بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسميطرة
على األصل المحول .يتم اإلعتراف بأي حقوق في هذه الموجودات المالية الملغاة والمحتفظ بهما ممن قبمل الشمركة
كموجودات أومطلوبات بشكل منفصل.
 تقمموم الشممركة بإلغمماء المطلوبممات الماليممة عنممد الوفمماء بإلتزاماتهمما التعاقديممة ،إلغائهمما ،أو انتهاءهمما .يممتم عمممل مقاصممة
للموجممودات الماليممة والمطلوبممات الماليممة ويممتم عممرض صممافي المبلممغ فممي قائمممة المركممز المممالي فقممط عنممدما يكممون
للشركة 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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(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
(ي) الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
 الموجودات المالية غير المشتقة – القياس
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الم وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كموجمودات محمتفظ بهما
للمتاجرة أو تم تصنيفها بهذا التصنيف عند االعتراف المبدئي .يتم إدراج التكاليف العائدة مباشمرة للمعاملمة ضممن
الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم قيماس الموجمودات الماليمة بالقيممة العادلمة ممن خمالل المربح أو الخسمارة بالقيممة
العادلة ويتم اال عتراف بالتغيرات فيها ،بما في ذلق أية فوائد أو توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
 قروض وذمم مدينة
يتم إدراج هذه الموجودات مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة .الحقا ً لالعتراف
المبدئي ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
 موجودات مالية متاحة للبيع
يتم إدراج هذه الموجودات مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة .الحقا ً لإلعتراف
المبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بإستثناء خسائر اإلنخفاض في
القيمة وفروقات صرف العمالت األجنبية على أدوات الدين في قائمة الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في إحتياطي
القيمة العادلة .عند إلغاء االعتراف بهذه الموجودات ،يتم االعتراف بالمكاسب والخسائر المتراكمة في حقوق
الملكية ضمن الربح أو الخسارة.
 النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوق وغيرها من اإلستثمارات قصيرة
األجل ذات السيولة العالية التي يكون تواريخ إستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل.
 المطلوبات المالية غير المشتقة – القياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو
تم تصنيفها بهذا التصنيف عند اال عتراف المبدئي .يتم إدراج التكاليف العائدة مباشرة للمعاملة ضمن الربح أو
الخسارة عند تكبدها .يت م قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم
االعتراف بالتغيرات فيها ،بما في ذلق مصاريف الفائدة ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم إدراج المطلوبات المالية غير المشتقة األخرى مبدئيا ً بالقيمة العادلة ناقصا ً أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة.
الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
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ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة (يتبع)
(ي) الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير المشتقة
 يتم تقييم الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،بما في ذلق حصة في
الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناق دليالً موضوعيًا
على انخفاض القيمة.
 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي:
 عجز أو تخلل المدين عن السداد؛
ً
ً
 إعادة هيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقا لشروط ال تجد الشركة خيارا سوى قبولاا؛
صدِر مرحلة اإلفالس؛
 وجود مؤشرات لدخول المدين أو ال ُم ْ
 وجود تغيرات سلبية في حالة السداد للمقترضين أو المصدرين؛
 عدم وجود سوق نشوة بغرض التدقيق بسبب وجود صعوبات مالية؛ أو
 وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المتوقعة من إحدى
الشركات ضمن الموجودات المالية.
 بالنسبة لالستثمار في أسهم حقوق الملكية ،فإن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة يشمل التراجع الكبير أو
الطويل في قيمته العادلة إلى ما دون تكلفته .تعتبر الشركة أن االنخفاض بنسبة  ٪20كبيراً وأن مدة تسعة
أشهر هي مدة طويلة.
 االنخفاض في قيمة موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 تضع الشركة في االعتبار دليل انخفاض قيمة هذه الموجودات على مستوى الموجودات الفردية وعلى
المستوى الجماعي .ويتم تقييم جميع الموجودات الفردية الهامة بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناق انخفاض
في قيمتها .ويتم تقييم الموجودات التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل جماعي لالنخفاض في قيمتها والتي
تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بشكل فردي .ويتم تقييم الموجودات غير الفردية الهامة بشكل جماعي
لال نخفاض في قيمتها .ويتم إجراء التقييم الجماعي من خالل تجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر
المماثلة.
 وعند تقييم االنخفاض الجماعي ،تستخدم الشركة المعلومات التاريخية الخاصة بتوقيت االستردادات ومبلغ
الخسارة المتكبدة وتقوم بإجراء تعديل للشروط االقتصادية واالئتمانية بحيث تكون الخسائر الفعلية أكبر أو
أقل مما تقترحه االتجاهات التاريخية.
 يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة المخفضة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل .يتم االعتراف بالخسائر ضمن الربح أو
الخسارة ويتم إظهارها في حساب المخصص .عندما ترى الشركة أنه ال توجد توقعات واقعية السترداد
األصل ،يتم شطب المبالغ ذات الصلة به .وإذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق
ويمكن لهذا االنخفاض إن يكون متعلقا ً بشكل موضوعي بحدث يقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة ،يتم
عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقا ً من خالل الربح أو الخسارة.
 االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في
ا حتياطي القيمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة .إن المبلغ المعاد تصنيفه هو الفرق بين تكلفة االقتناء
صا أي خسارة انخفاض في القيمة تم
(بالصافي بعد خصم أي دفعات رئيسية واإلطفاء) والقيمة العادلة الحالية ناق ً
االعترافبها سابقا في قائمة الربح أو الخسارة .إذا زادت القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع الحقًا لذلق
ويمكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث ما وقع بعد تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم عكس خسارة
انخفاض القيمة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .ال يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو
الخسارة تحت أدوات حقوق الملكية المصنفة كأدوات متاحة للبيع في قائمة الربح أو الخسارة.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية











تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (بخالف المخزون وأصول
الضريبة المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هناق أي مؤشر على انخفاض القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلق المؤشر،
يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد .يتم اختبار الشهرة سنويا ً لتحديد االنخفاض في القيمة.
ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج
تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى
أو الوحدات المولدة لنقد .يتم توزيع الشهرة الناتجة من دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات
الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج.
صا
إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األكثر استخدا ًما أو قيمتها العادلة ناق ً
تكاليف البيع؛ أيهما أكبر .يعتمد تحديد القيمة عند االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة
إلى قيمتها الحالية با ستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد.
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته
القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يتم توزيعها أوال لتخفيض القيمة الدفترية
ألي شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد ،ثم لتقليل القيمة الدفترية للموجودات األخرى في وحدة إنتاج النقد
عل أساس تناسبي.
ال يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة .فيما يتعلق باألصول األخرى ،يتم عكس خسارة
الهبوط في القيمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي تم تحديدها ،بعد
خصم االستهالق واإلطفاء ،في حال لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة.

(ك )

رأس المال
يتم تصنيل األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكية (حقوق مساهمين) فقط إلى الحد الذي ال ينوبق علياا
تعريل األصل أو االلتزام .يتم تصنيل األسام العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية (حقوق مساهمين).

(ل)

االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،على الشركة تحويل ما نسبته  ٪10من صافي دخلاا
السنوي إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال .وافق المساهمون في الشركة في اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1438هـ ،الموافق  13مارس 2017م ،على النظام األساسي
المعدل للشركة لاللتزام بالنظام الجديد .وتعديل المادة رقم  44/1من النظام األساسي ليصبح االحتياطي النظامي ٪30
من رأس المال.

(م )

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق
ومن المحتمل أن يتولب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة
لاللتزام .يتم االعتراف بتصفية الخصم كتكلفة تمويل.
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(ن) معلومات القطاعات
 قواع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشتر ك معا ً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة
لمخاطر وعوائد تختلل عن تلك المتعلقة بقواعات أعمال أخرى والتي يتم قياساا وفقا ً للتقارير التي يتم استعمالاا
من قبل اإلدارة التنفيذية.
 يرتبط القواع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلل عن
تلك المتعلقة بقواعات عمل في بيئة اقتصادية.
(س) توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي يتم فياا اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .كما يتم قيد
توزيعات األرباح الناائية في السنة التي تعتمد خاللاا من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
(ع) التبويب متداول  /غير متداول
 تبو ب الشركة الموجودات والمولوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغير متداولة .ويتم تبويب األصل
كمتداول عندما:
 يتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو استاالكه في دورة التشغيل العادية؛
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
 يتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شاراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو
شاراعل األقل
 النقد وما في حكمه ،ما لم يكن ممنوعًا من الصرف أو االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر
ً
بعد تاريخ المركز المالي.
 يتم تصنيل جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 ويتم تبويب االلتزام كمتداول عندما:
 يتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية؛
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
 من المقرر تسويته خالل اثني عشر شاراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو
شارا على األقل بعد تاريخ المركز المالي.
 ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر
ً
 تقوم الشركة بتبويب كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.
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إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلق مخاطر العمالت األجنبية
والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة
المخاطر الكلية للشركة على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
 إطار إدارة المخاطر
 تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا ً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم
والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة .إن أهم أنواع المخاطر هي
مخاطر االئتمان ،مخاطر العملة ،القيمة العادلة ،وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
 يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف عليها .إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة
عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة .يجتمع الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات
ومشكالت االلتزام بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.
 تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق
وأنشطة الشركة .تهدف الشركة ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة
وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
 تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر ،وتراجع مدي كفاية إطار إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
 تتضمن األدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمه ،ذمم مدينة تجارية ،ذمم مدينة أخرى ،ذمم
دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى .تم اإلفصاح عن الطرق المتبعة في التحقق في السياسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند
في القوائم المالية.
 مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلمة أو التمدفقات النقديمة المسمتقبلية لمألدوات الماليمة للتذبمذب نتيجمة التغيمر فمي
أسعار السوق .تتكون مخاطر السوق من ثالثمة أنمواع ممن المخماطر :مخماطر أسمعار الفائمدة ومخماطر العممالت ومخماطر
األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم.
 مخاطر أسعار الفائدة
ال يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية بمعدالت فائدة ثابتة أو متغيرة.
 مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن الشركة غير معرضة
لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية ،نظرا ً ألن تعمامالت الشمركة الجوهريمة خمالل الفتمرة
تمت باللاير السعودي والدوالر األمريكي .وحيث أن سمعر صمرف الملاير السمعودي مثبمت مقابمل المدوالر األمريكمي فإنمه
ليست هناق مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة القائمة بالدوالر األمريكي.
 مخاطر أسعار السوق األخرى
تتعرض الشركة لمخاطر حقوق الملكية والتي تنشأ من أسمهم حقموق الملكيمة المتاحمة للبيمع واالسمتثمارات التمي تمم قياسمها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسمارة .تقموم إدارة الشمركة بمراقبمة نسمبة األوراق الماليمة فمي محفظتهما االسمتثمارية
بنا ًءا على مؤشر السوق.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .4إطار إدارة المخاطر (يتبع)
 تحليل الحساسية  -مخاطر أسعار األسهم
إن جميع استثمارات الشركة المدرجة في سموق األسمهم السمعودية (تمداول) تمثمل اسمتثمارات مصمنفة كاسمتثمارات متاحمة
للبيع ،ومن شأن الزيادة بنسبة  ٪3في متوسط أسعار األسهم في تاريخ التقريمر أن تمؤدي إلمى زيمادة حقموق الملكيمة بمبلمغ
 185,172,159لاير سمممعودي .وممممن شمممأن االنخفممماض بنسمممبة  ٪3فمممي أسمممعار األسمممهم أن يكمممون لمممه تمممأثير يقمممارب
 185,172,159لاير سعودي على حقوق الملكية العائدة للشركة .إن الزيادة أو االنخفاض بنسمبة  ٪3فمي قيممة األوراق
المالية المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكية ،ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة.
 مخاطر االئتمان
 مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف
اآلخر لخسارة مالية .ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد
من األطراف ألنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى
إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية .للحد من التعرض لمخاطر االئتمان ،قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة
الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان على عمالئها .كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء
وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوق في تحصيلها .للتخفيف من هذه المخاطر ،لدى الشركة
نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في االلتزام بالدفعات .تتم
مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بانتظام.
 إن الشركة تتعرض إلجمالي مخاطر ائتمان في تاريخ القوائم المالية كالتالي:
 30محرم
1439هـ
الموجودات المالية
الذمم المدينة التجارية
أرصدة البنوق

89.728.817
149.174.718
238.903.535
 30محرم
1439هـ

الموجودات المالية
 مضمونة -غير مضمونة

 30ربيع الثاني
1438هـ

84.164.301
72.862.490
183,864,980 257,616,929
268,029,281 330,479,419
 30ربيع الثاني
1438هـ

257,616,929 149.174.718
72.862.490
89.728.817
330,479,419 238.903.535
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 1جمادى األولى
1437هـ

 1جمادى األولى
1437هـ
183,864,980
84.164.301
268,029,281

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .4إدارة المخاطر المالية (يتبع)
 مخاطر اإلئتمان (يتبع)
أعمار الذمم التجارية المدينة كما في تاريخ القوائم المالية هي كما يلي:
 30مـحــــــرم 1439هـ
خسائر اإلنخفاض
فــي الـقـيـمــــــة
الـرصـيــــــــد
تجاوز االستحقاق لمدة
من صفر 3 -أشهر
تجاوز االستحقاق لمدة
من  9 -3أشهر
أكثر من  9أشهر

 30ربـيـــع الـثــانـي 1438هـ
خسائر اإلنخفاض
فــي الـقـيـمــــــة
الـرصـيــــــــد

 1جـمــــادى األولـى 1437هـ
خسائر اإلنخفاض
فـي الـقـيـمــة
الـرصـيــــــــد

1.264.924

-

3.993.786

-

15.229.634

-

76.671.572
62.425.848

50.633.527

6.436.102
113.614.053

51.181.451

7.681.865
105.748.896

44.496.094

140.362.344

50.633.527

124.043.941

51.181.451

128.660.395

44.496.094

تعتقد اإلدارة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من  9أشهر ال تزال قابلة للتحصيل
بالكامل استنادا ً إلى سلوق السداد التاريخي والتحليل الشامل لمخاطر ائتمان العمالء.
 مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات
مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته
العادلة .تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير األموال الكافية من خالل توفير األموال الالزمة
لمواجهة أية ا لتزامات مستقبلية .على سبيل المثال ،قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية
أو مصادر االقتراض أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات المتداولة .فيما يلي تحليل االستحقاق
التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للشركة كما في  30محرم 1439هـ .ال تحتفظ الشركة بموجودات مالية إلدارة
مخاطر السيولة.
 30محرم 1439هـ
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
أخرى
توزيعات أرباح مستحقة
الزكاة المستحقة

 30ربيع الثاني 1438هـ
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
وأخرى
توزيعات أرباح مستحقة
الزكاة المستحقة

 1سنة أو
أقل

 3 -1سنة

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية

القيمة الدفترية

30.750.322

--

--

30.750.322

72.298.597
204.059.650
19.316.146
326.424.715

-----

-----

72.298.597
204.059.650
19.316.146
326.424.715

 1سنة أو
أقل

 3 -1سنة

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية

القيمة الدفترية

32.590.774

--

--

32.590.774

73.179.149
162.925.174
21.206.427
289.901.524

-----

-----

73.179.149
162.925.174
21.206.427
289.901.524

19

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

.4

(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
إدارة المخاطر المالية (يتبع)
مخاطر السيولة (يتبع)
 1جمادى األولى 1437هـ
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
أخرى
توزيعات أرباح
الزكاة المستحقة

 1سنة أو أقل

 3 -1سنة

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية

القيمة الدفترية

32.449.807

--

--

32.449.807

69.971.656
151.732.155
9.048.231
263.201.849

-----

-----

69.971.656
151.732.155
9.048.231
263.201.849

ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل اإلستحقاقات المالية في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير.
الجدول التالي يبين الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة كما في تاريخ القوائم المالية:
 1جمادى األول 1437هـ
 30ربيع الثاني 1438هـ
 30محرم 1439هـ
424,885,986
349,816,294
271,122,244
موجودات متداولة
331,451,529
359,320,801
442,465,482
مطلوبات متداولة
93,434,457
90,495,493
()171,343,238
رأس المال العامل
كما هو مبين أعاله في تحليل رأس المال العامل ،فقد بلغ العجز في رأس العامل للفترة المنتهية في  30محرم 1439هـ مبلغ
 171,343,238لاير سعودي هذا وقد بلغت اإليرادات المؤجلة كما في ذلق التاريخ مبلغ  116,040,767لاير سعودي
والتي تتمثل المطلوبات غير نقدية على الشركة وعلية فإن صافي العجز في رأس المال العامل بعد إستثناء اإليرادات
المؤجلة مبلغ  55,302,471لاير سعودي.
 إدارة مخاطر رأس المال
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من
مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية
المستدامة ألعمالها.
سياسة الشركة هي المحافظة على النسبة دون  .1.00قامت الشركة بتعديل نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية وكانت
كالتالي:
 1جمادى األولى
 30ربيع الثاني
 30محرم
1437هـ
1438هـ
1439هـ
361.563.534
()183.864.980
177.698.554

إجمالي المطلوبات
يخصم :النقد وما في حكمه
صافي الديون المعدل

483.927.881
()149.174.718
334.753.163

399.999.326
()257.616.929
142.382.397

إجمالي حقوق الملكية
حقوق الملكية المعدلة
صافي الديون إلى حقوق الملكية المعدلة

7.889.807.329
7.889.807.329
0.042

6.523.254.883 8.679.959.817
6.523.254.883 8.679.959.817
0.027
0.016

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم إستالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل إلتزام ما ضمن معاملة منتظمة
بين المشاركين بتاريخ القياس في السوق الرئيسية ،أو ،في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق يمكن
للشركة الوصول إليها في ذلق التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
 عند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ما ،تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف
القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة إستنادا ً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب
التقييم كما يلي:
 المستوى األول :األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
 المستوى الثاني :المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل
واإللتزام ،سوا ًء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 المستوى الثالث :مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة
(المدخالت غير القابلة للمالحظة).
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(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
إدارة المخاطر المالية (يتبع)
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
تسلسل القيمة العادلة
يلخص الجدول التالي األدوات المالية للشركة المدرجة بتسلسل القيمة العادلة التي تعكس أهم المدخالت المستخدمة في إجراء
القياسات:
الفترة المنتهية في 30
محرم 1439هـ
تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل
عمر للتطوير
استثمار في صندوق
المتاجرة بالسلع
السنة المنتهية في 30
ربيع الثاني 1438هـ

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

القيمة العادلة
اإلجمالي

6.142.671.440

6.030.979.882

--

111.691.558

6.142.671.440

887.715

887.715

--

--

887.715

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى
الثاني

المستوى الثالث

القيمة العادلة
اإلجمالي

تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل
عمر للتطوير
استثمارات في صندوق
المتاجرة بالسلع

6.759.269.478

6,647,577,920

--

111,691,558

6.759.269.478

887.715

887.715

--

--

887.715

السنة المنتهية في 1
جمادى األولى 1437هـ

القيمةالدفترية

المستوى األول

المستوى
الثاني

المستوى الثالث

القيمة العادلة
اإلجمالي

تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل
عمر للتطوير
استثمارات في صندوق
تداول السلع
استثمارات في صندوق
األهلي للمتاجرة

4.480.117.852

4,361,426,294

--

111,691,558

4.480.117.852

870.620

870.620

--

--

870.620

120.000.000

120.000.000

--

--

120.000.000

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ،فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من
المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير .خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30محرم 1439هـ ،لم تكن هناق حركات بين المستويات.
ال يوجد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات األخرى خالل الفترة.
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(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
.5

االستثمارات المتاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي مما يلي:
 30محرم 1439هـ
إيضاح
6.142.671.440
-5أ
جبل عمر للتطوير
28.846.150
-5ب
شركة جرهم
887.715
صندوق المتاجرة بالسلع
6.172.405.305
أ.

 30ربيع الثاني 1438هـ
6.759.269.478
28.846.150
887.715
6.789.003.343

 1جمادى األولى 1437هـ
4.480.117.852
28.846.150
870.620
4.509.834.622

خالل الفترة المنتهية في  30محرم 1439هـ ،تم رفع القيود المفروضة على االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة في
شرتة جبل عمر للتطوير والبالغة  94.539.244سهم والتي كانت مقيدة مقابل فترة تقييد أسهم المساهمين المؤسسين.

ب .قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ( )133الذي عقد بتاريخ  25محرم 1435هـ (الموافق  28نوفمبر 2013م)
باإلجماع المساهمة بحصة نقدية في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير ،والتي تعمل في مجال التطوير العقاري
وستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف .وبموجب هذا القرار ،قامت الشركة بتاريخ  11جمادى األولى 1435هـ بدفع
مبلغ  28.8مليون لاير سعودي ،تمثل ما نسبته  ٪16.48من القيمة اإلجمالية لالكتتاب األولي والبالغة  175مليون
لاير سعودي وفقا ً لالحتياجات الفعلية للشركة المطورة.
ج .تتمثل حركة االستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
(خسائر)  /أرباح غير محققة من استثمارات
متاحة للبيع

 30محرم 1439هـ
6.789.003.343
()616.598.038
6.172.405.305

.6

 30ربيع الثاني 1438هـ
4.509.834.622

 1جمادى األولى 1437هـ
6.757.026.275

2.279.168.721

()2.247.191.653

6.789.003.343

4.509.834.622

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ( شركة جبل عمر للتطوير ) والبالغة  359.564.950لاير سعودي كما في
 30محرم 1439هـ قيمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدية المتبقية المدفوعة نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم
يستكملوا اإلجراءات القانونية لنقل ملكيتها لشركة جبل عمر للتطوير.وبمجرد أن يستكمل المالكون جميع اإلجراءات
القانونية لنقل ملكية هذه العقارات بإسم شركة جبل عمر للتطوير ،ستقوم شركة جبل عمر للتطوير بسداد هذا المبلغ لشركة
مكة لإلنشاء والتعمير.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
.7

الذمم المدينة التجارية
تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي:

 30محرم
1439هـ

 30ربيع الثاني
1438هـ

 1جمادى األولى
1437هـ

66.561.845
15.238.523
13.065.726
558.457
44.937.793
-140.362.344

32,577,832
16.021.023
13.065.726
558.457
47,940,438
13,880,465
124.043.941

27,816,659
14.756.247
13.065.726
558.457
61,254,491
11,208,815
128.660.395

()50.633.527
89.728.817

()51.181.451
72.862.490

()44.496.094
84.164.301

إيضاح
المركز التجاري
مركز اإلعاشة
نزل الشهداء
مركز الشهداء التجاري
فنادق وأبراج هيلتون -النزالء
أخرى  -أطراف ذات عالقة
اإلجمالي
يخصم:

15

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسوق وخسائر االنخفاض في الذمم التجارية المدينة والذمم
األخرى متضمنة في إيضاح رقم .4
.8

مدفوعات مقدما ً وذمم مدينة أخرى
تتكون المدفوعات مقدما ً والذمم المدينة األخرى مما يلي:

 30محرم
1439هـ

إيضاح
دفعات مقدمة لموردين
ودائع لدى آخرين
مصروفات مدفوعة مقدما ً
سلف عاملين
أرصدة مدينة أخرى
مشروع الطريق الغربي الموازي
اإلجمالي
يخصم :االنخفاض في قيمة سلف للموظفين
يخصم :االنخفاض في القيمة "مشروع
الطريق الغربي"

1-8

1-8

 30ربيع الثاني
1438هـ

 1جمادى األولى
1437هـ

7.685.991
-6.789.945
2.274.074
13.870.806
17.364.143
47.984.959
()376.950

4,396,981
-6,266,833
2.369.023
3.721.466
17.364.143
34.118.446
()376.950

9,235,071
10.000.000
7,804,452
2.036.456
2.644.016
17.364.143
49.084.138
()376.950

()17.364.143
30.243.866

()17.364.143
16.377.353

()15.106.802
33.600.386

 1-8يتمثل هذا البند في أتعاب استشارات ،تصاميم ،ومجسمات ،باإلضافة لمبالغ أخرى متنوعة تكبدتها الشركة بإجمالي
مبلغ  17.36مليون لاير سعودي تقريبا ً مقابل دراسات مشروع الطريق الموازي الغربي بموجب األمر السامي
الكريم رقم  22589وتاريخ  14جمادى األول 1424هـ والذي تم إسناده فيما بعد إلى شركة أم القرى للتنمية
والتطوير العقاري .قامت إدارة الشركة بتكوين مخصص مقابل االنخفاض في القيمة االستردادية للتكاليف التي
تكبدتها مقابل المشروع بالكامل.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير

.9

(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
خالل الفترة ،قامت الشركة باالستثمار في صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي حيث تم شراء  70.3مليون وحدة في
الصندوق بقيمة  90مليون لاير سعودي .يستثمر هذا الصندوق في تعامالت المرابحة واألدوات اإلسالمية .وقامت الشركة
ببيع هذا االستثمار بمبلغ  90.57مليون لاير ،والذي نتج عنه أرباح محققة بمبلغ  570ألف لاير تم إدراجها ضمن بند
إيرادات أخرى بقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 1438/10/29ه.

 .10نقد وما في حكمه
 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

نقد لدى البنوق
نقد في الصندوق

 30محرم
1439هـ

 30ربيع الثاني
1438هـ

 1جمادى األولى
1437هـ

148.890.718
284.000
149.174.718

257.332.929
284.000
257.616.929

183.565.980
299.000
183.864.980

 يتكون النقد وما في حكمه ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية:
 30محرم 1439هـ
148.890.718
نقد لدى البنوق
284.000
نقد في الصندوق
149.174.718

 30محرم 1438هـ
200.257.929
288.000
200.545.929

 .11مزايا الموظفين
 وصف عام لخطة مزايا الموظفين المحددة:
يتعين على الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمات (خطة مزايا محددة) وفقا ً لنظام العمل السعودي .تعادل منفعة مكافأة نهاية
الخدمة نصف راتب الشهر األخير لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما يشمل كسور السنة باإلضافة إلى
راتب الشهر األخير كامالً عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية/التالية وبما يشمل كسور السنة .عوامل االستحقاق
يتم تطبيقها في حاالت االستقالة .ومكافأة نهاية الخدمة غير ممولة.
 منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة االكتوارية:
التزا ًما بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (" )19مزايا الموظفين" ،تم استخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلق
لتحديد التزامات الخطة .بموجب هذه الطريقة يتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة وذلق لكل ميزة سوف
يستحقها أعضاء الخطة الذين هم على رأس عملهم .التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة تعتمد على معادلة االستحقاق
ومدة الخدمة في تاريخ التقييم ،ويتم احتساب المزايا بنا ًءا على الراتب األخير المتوقع أن يحصل عليه الموظف عند
بلوغه سن التقاعد .التزامات الخطة هي القيمة االكتوارية الحالية للمزايا المستحقة المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم
على رأس عملهم في تاريخ التقييم.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
11

مزايا الموظفين (يتبع)
أ) يتم إعداد التقييم من قبل خبير اكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:
وفق ما ً للمعيممار المحاسممبي الممدولي رقممم  ،19يجممب أن تكممون االفتراضممات االكتواريممة غيممر متحيممزة ومتوافقممة مممع بعضممها
البعض .تعتبر اال فتراضات هي أفضل تقديرات من جانب الشركة للمتغيرات التمي سمتحدد التكلفمة النهائيمة لتقمديم مكافمأة
نهاية الخدمة .وتتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يلي:
معدل الخصم:
يستخدم هذا المعدل للحصول على القيمة اإلكتوارية الحالية للفوائد المتوقعة .وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،19يتم
تحديد المعدل المستخدم لخصم إلتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف بالرجوع إلى عوائد السوق في نهاية فترة التقرير
على السندات التجارية ذات الجودة العالية .وفقا للممارسة المتبعة لدينا ،يتم إشتقاق معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات
سوق الدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على السندات التجارية المصنفة AA-AAAذات استحقاق
آجل تتفق مع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف .ويصل متوسط مدة التزامات استحقاقات ما بعد
انتهاء الخدمة إلى  11.35سنة.
 معدل الخصم  ٪3.5 -سنويًا ( 1جمادى األولى 1437هـ.)٪3.60 :
 معدل زيادة الرواتب  ٪3.75سنويًا ( 1جمادى األولى 1437هـ.)٪3.75 :
ب) تتمثل الحركة على التزامات مزايا الموظفين:
 30محرم
1439هـ

 30ربيع الثاني
1438هـ

 1جمادى األولى
1437هـ

40.178.525

30.112.005

32.365.858

3.591.925
--

3.038.647
1.085.297

6.757.795
--

إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة
عناصر الدخل الشامل اآلخر:

3.591.925

4.123.944

6.757.795

إعادة القياس إللتزامات مزايا الموظفين

--

9.501.971

()5.286.213

المزايا الفعلية المدفوعة خالل الفترة  /السنة

()2.308.051

()3.559.395

()3.725.435

القيمة الحالية لاللتزام في نهاية الفترة /السنة

41.462.399

40.178.525

30.112.005

القيمة الحالية لاللتزام كما في بداية الفترة  /السنة
مكونات مصروفات الفترة الحالية المحملة على قائمة
الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
.12

توزيعات أرباح مستحقة

أ .تتمثل الحركة علي دائنو التوزيعات فيما يلي:
 30محرم
1439هـ
إيضاح
الرصيد في بداية الفترة /
162.925.174
السنة
توزيعات األرباح المعلنة
414.240.600
-12ب
خالل الفترة  /السنة
توزيعات األرباح المدفوعة
خالل الفترة  /السنة

 30محرم
1438هـ

 30ربيع الثاني
1438هـ

 1جمادى األولى
1437هـ

151.732.155

151.732.155

146.459.986

414.240.600

414.240.600

414.240.600

()403.047.581
162.925.174

()408.968.431
151.732.155

()399.194.160( )373.106.124
166.778.595 204.059.650

ب .أقممرت الجمعيممة العامممة للشممركة والمنعقممدة بتمماريخ  25شممعبان 1438هممـ ،الموافممق  21مممايو 2017م توزيممع أربمماح
للمساهمين عن السنة المنتهية في  30ربيع الثاني 1438هـ بمبلغ  412مليمون لاير سمعودي بواقمع  2.5لاير سمعودي
للسهم الواحد والتي تمثل نسبة  ٪25من رأس المال المدفوع والموافقة على مكافأة أعضماء مجلمس اإلدارة بمبلمغ 2.2
مليون لاير سعودي.
 .13الزكاة
أ) مخصص الزكاة
الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص الفترة  /السنة
المحمل للسنوات السابقة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 30محرم
1438هـ
9.048.231
6,259,272
9,166,667
()8.977.521
15.496.649

 30محرم
1439هـ
21.206.427
6.171.440
-()8.061.721
19.316.146

 30ربيع الثاني
1438هـ
9.048.231
7.385.717
13.750.000
()8.977.521
21.206.427

 1جمادى األولى
1437هـ
9.880.743
9.048.231
-()9.880.743
9.048.231

ب) استلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من عام 1424هـ حتى 1430هـ بمبلغ  31.145.826لاير سعودي .وقد
اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب
ضمان بمبلغ  31.130.230لاير سعودي بنا ًءا على قرار اللجنة االبتدائية .كما ورد للشركة الربط الزكوي للسنة
المنتهية في  29ربيع الثاني 1431هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ  16.593.207لاير سعودي ،وقد
اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ
 16.593.207لاير سعودي بنا ًءا على قرار اللجنة االبتدائية.
قرارا من اللجنة االستئنافية الضريبية
خالل السنة المنتهية في  30ربيع الثاني 1438هـ ،تلقت الشركة خطابًا يتضمن
ً
رقم  1647لسنة 1438هـ بخصوص الربط الزكوي للسنوات من 1424هـ إلى 1430هـ يفيد برفض االستئناف المقدم
من الشركة إلعادة الربط ،وقد قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام .وبتاريخ
1439/1/14ه استلمت الشركة الحكم الصادر بتاريخ 1438/12/28ه من المحكمة اإلدارية بالرياض؛ ويتضمن
رفض الدعوى المقامة من الشركة ضد حكم اللجنة االستئنافية الضريبية .وقامت الشركة باستئناف ضد الحكم السابق
لدى رئيس المحكمة االستئنافية بالرياض بموجب خطابها رقم  439/76بتاريخ 1439/2/12ه.
قرارا من اللجنة االستئنافية الضريبية رقم 8
خالل الفترة المنتهية في  30محرم 1439هـ ،تلقت الشركة خطابًا يتضمن
ً
للسنة 1438هـ بخصوص الربط الزكوي لسنة 1431هـ يفيد برفض االستئناف المقدم من الشركة إلعادة الربط وقد
قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام.
بتاريخ 1438/12/19ه ورد للشركة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 1438/16/32202ه وتاريخ
1438/12/9ه بخصوص طلب بيانات خاصة باإلقرارات الزكوية لألعوام من 1432ه حتى 1437ه لالطالع
والدراسة وإنهاء الموقف .وقامت الشركة بإمداد الهيئة بما طلبته بموجب خطاب رقم  439/18بتاريخ 1439/1/14ه.
وقد قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن السنوات من 1432هـ حتى 1438هـ ولم تتسلم أي ربوط زكوية عن
تلق السنوات.
ج) إن إدارة الشركة تعتقد بأن اإلعتراضات المبينة في اإليضاح (/13ب) في صالح الشركة وأن المخصصات المأخوذة
كافية لمواجهة اإللتزامات الزكوية المستقبلية.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
ربحية السهم

.14
أ)

ربحية السهم األساسية
تم احتساب ربحية السهم األساسية بنا ًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة.

ب) ربحية السهم المخفضة
تم احتساب ربحية السهم المخفضة بنا ًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية.
خالل الفترة لم يكن هناق أسهم مخفضة ،وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسية.
ج) إن تفاصيل إحتساب ربحية السهم هي كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30محرم 1438هـ
 30محرم 1439هـ
صافي الربح بعد الزكاة
للفترة
المتوسط المرجح لعدد
األسهم
حصة السهم من ربح الفترة
– األساسية والمخفضة

78,251,275

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30محرم 1438هـ
 30محرم 1439هـ

74,176,939

240,686,150

244,111,615

164,816,240

164,816,240

164,816,240

164,816,240

0,48

0,45

1,46

1,48

 .15المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة .يتم إعتماد شروط وأحكام هذه
المعامالت من قبل إدارة الشركة.
 موظفي اإلدارة العليا
موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلق أي مدير (سواء كان تنفيذي أو غير ذلق).
 معامالت األطراف ذات العالقة:
خالل الفترة كانت هناق معامالت مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتيادي وبشروط متفق عليها بين
األطراف كما يلي:
معامالت مع

طبيعة المعاملة

 30محرم 1438هـ

 30محرم 1439هـ

موظفي اإلدارة العليا

راتب وبدالت وحوافز

2.021.289

2.127.956

أعضاء مجلس اإلدارة

إيجارات

2.485.791

2.304.366

 أرصدة األطراف ذات العالقة:
إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي كما يلي:
 30ربيع الثاني

 1جمادى األولى

 30محرم 1439هـ

1438هـ

1437هـ

359,564,950

359,564,950

359,564,950

--

13,880,465

11,208,815

مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح )6
مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن بند ذمم مدينة تجارية (إيضاح )7
مستحق إلى طرف ذو عالقة ضمن بند مصروفات مستحقة وذمم دائنة

50.000.000

أخرى (شركة جبل عمر للتطوير)
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .16االلتزامات المحتملة
في  30محرم 1439هـ بلغت االلتزامـات المحتملـة مقابـل خطابـات الضمـمان والمتعلقمة بربموط الزكويمة كمما همو ميمبن فمي
اإليضممماح رقمممم ( ،)13والصـمممـادرة ممممـن بعمممض البنمممـوق نيابمممـة عمممـن الشمممـركة مبلمممـغ  47.723.437ريمممـال ســعمممـودي
( 30ربيع الثاني 1438هـ 47.723.437 :لاير سعودي) 1( ،جمادى األولى 1437هـ 48.458.745 :لاير سعودي).
 .17المعلومات القطاعية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمزايا المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري
باإل ختالف في منتجات تلق القطاعات .هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث
تشكل كل منها وحدة منفصلة .يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي
تحقق منها الشركة اإليرادات وتتكبد التكاليف .يتم مراجعة الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على
أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية كل ربع سنة على األقل والذي يتم مراجعته من اإلدارة العليا للشركة.
تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية السعودية ،من خالل األنشطة األساسية التالية:





المركز التجاري ،الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية والشقق؛
الفندق واألبراج السكنية؛
االستثمار ،بما في ذلك اإليرادات من االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة؛
أخرى ،بما في ذلك إيرادات العقارات المستأجرة في منوقة جبل عمر للتووير.

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم
األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم
المالية.
البيـــــــــــــــان
كما في وللفترة المنتهية
في  30محرم 1439هـ
اإليرادات
تكلفة اإليرادات

أخرى
3.474.127
-3.474.127

اإلجمالي
455.191.088
()196.393.841
258.797.247
()12.452.148
662.491
()150.000
246.857.590

المركز التجاري
114.305.279
()30.520.426
83.784.853

الفندق واألبراج
337.411.682
()165.873.415
171.538.267

إجمالي الموجودات

429.683.705

1.205.854.130

6.531.970.255

206.227.120

8.373.735.210

إجمالي المطلوبات

87.131.959

94.625.089

50.000.000

252.170.833

483.927.881

مصروفات إدارية
إيرادات أخرى
تبرعات

قطاع االستثمارات
---662.491

الربح خالل الفترة
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(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .17المعلومات القطاعية (تابع)
البيان
كما في وللفترة المنتهية
في  30محرم 1438هـ
اإليرادات
تكلفة اإليرادات

المركز التجاري

فندق وأبراج
هيلتون مكة

109.927.758
()24.887.063
85.040.695

357.103.415
()173.332.658
183.770.757

قطاع اإلستثمارات
----

أخرى

الربح خالل الفترة
إجمالي الموجودات

434.309.986

1,250,763,474

6.335.675.833

221.375.597

469.861.173
()198.219.721
271.641.452
()12.570.038
1.142.806
()676.666
259.537.554
8.242.124.890

إجمالي المطلوبات

87.967.977

73.737.989

50.000.000

211.016.765

422.722.731

مصروفات إدارية
إيرادات أخرى
تبرعات

2.830.000
-2.830.000

اإلجمالي

1.142.806

تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف اإلدارية للشركة.
 .18إعادة تبويب
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية .تتمثل آثار إعادة التبويب هذه على القوائم المالية
كما في  1جمادى األولى 1437هـ فيما يلي:
الرصيد بعد إعادة
الرصيد قبل إعادة
التبويب
إعادة تبويب
التبويب
البيان
ممتلكات ومعدات
استثمارات متاحة للبيع
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
استثمارات عقارية

1.590.532.859
4,869,399,572
---

()211.539.083
()359.564.950
359.564.950
211.539.083

1.378.993.776
4,509,834,622
359.564.950
211.539.083

 .19أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
كما هو مذكور في اإليضاح رقم (2أ) ،فقد قامت الشركة بإعداد أول قوائم مالية أولية مختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  29رجب 1438هـ وإن القوائم المالية األولية المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30محرم
1439هـ أعدت وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم  3عند إعداد القوائم المالية األولية لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
في  30محرم 1439هـ ،والبيانات المالية المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية األولية لفترة الثالثة والتسعة أشهر
المنتهية في  30محرم 1438هـ والسنة المنتهية في  30ربيع الثاني 1438هـ ،وفي إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية
المعدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية في  1جمادى األولى 1437هـ (تاريخ تحول الشركة لتطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية).
عند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،قامت الشركة بتعديل المبالغ المدرجة سابقًا
في القوائم المالية المعدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين (المعايير السابقة) .توضح الجداول التالية واإليضاحات المرفقة بها شر ًحا لمدى تأثير التحول من
المعايير السابقة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركة.

29

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

19

(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
فيما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي كما في  1جمادى األولى 1437هـ:

الموجودات
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
استثمارات متاحة للبيع
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة

إيضاح

1.378.993.776
211.539.083
4.509.834.622
359.564.950

المطلوبات
مزايا الموظفين
المطلوبات غير المتداولة
إيرادات مؤجلة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
أخرى
دائنو توزيعات
مخصص الزكاة
المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إعادة القياس
-----

-- 6.459.932.431
-1.525.099
-28.916.737

الموجودات غير المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مستحق من فندق وأبراج هيلتون
مكة
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم
مدينة أخرى
استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
نقد وما في حكمه
الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح غير محققة من استثمارات
متاحة للبيع
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية

معدة وفقا ً لمعايير
المحاسبة السابقة

1-19

1-19

35.089.508

--

24.718.769
120.000.000
135.342.870
345.592.983
6.805.525.414

-----

1.648.162.400
1.036.280.685

---

-- 3.411.039.077
5.286.213
422.486.508
5.286.213 6.517.968.670
8.786.365
8.786.365
37.941.957
26.224.824

إعادة تبويب
(إيضاح -19ج)
-----

1.378.993.776
211.539.083
4.509.834.622
359.564.950

-1.731.220
55.247.564

6.459.932.431
3.256.319
84.164.301

(-- )35.089.508
8.881.617
-48.522.110
79.293.003
79.293.003--

33.600.386
120.000.000
183.864.980
424.885.986
6.884.818.417

---

1.648.162.400
1.036.280.685

----

3.411.039.077
427.772.721
6.523.254.883

(26.611.853 )5.286.213
(26.611.853 )5.286.213
30.307.723
-6.224.983
--

16.148.444
-53.823.212
--151.732.155
--9.048.231
52.681.150
-278.770.379
(79.293.003 )5.286.213
287.556.744
79.293.003
-- 6.805.525.414

30

معدة وفقا ً
للمعايير الدولية
للتقارير المالية

30.112.005
30.112.005
68.249.680
32.449.807
69.971.656
151.732.155
9.048.231
331.451.529
361.563.534
6.884.818.417

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

19

(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
فيما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي كما في  30ربيع اآلخر 1438هـ:

إيضاح
الموجودات
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
استثمارات متاحة للبيع
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
الموجودات غير المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مستحق من فندق وأبراج هيلتون
مكة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم
مدينة أخرى
نقد وما في حكمه
الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح غير محققة من استثمارات
متاحة للبيع
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
مزايا الموظفين
المطلوبات غير المتداولة
إيرادات مؤجلة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى
دائنو توزيعات
مخصص الزكاة
المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2-19

2-19

معدة وفقا ً لمعايير
المحاسبة السابقة

إعادة القياس

معدة وفقا ً
للمعايير الدولية
للتقارير المالية

إعادة تبويب
(إيضاح -19ج)

1.364.207.042
217.367.514
6.789.003.343
359.564.950
8.730.142.849

---

---

---

---

1.364.207.042
217.367.514
6.789.003.343
359.564.950
8.730.142.849

1.446.577
35.184.586

---

1.512.945
37.677.904

2.959.522
72.862.490

19.677.122

--

()19.677.122

--

9.078.953
197.667.951
263.055.189
8.993.198.038

-----

7.298.400
59.948.978
86.761.105
86.761.105

16.377.353
257.616.929
349.816.294
9.079.959.143

1.648.162.400
936.280.685

---

---

1.648.162.400
936.280.685

5.690.207.798
406.791.292
8.681.442.175

-()1.482.358
()1.482.358
-1.482.358
1.482.358
---

----

5.690.207.798
405.308.934
8.679.959.817

29.379.416
29.379.416
30.568.732
5.799.919

40.178.525
40.178.525
69.919.277
32.590.774

52.166.111
162.925.174
21.206.427
302.439.112
311.755.863
8.993.198.038

----1.482.358
--

21.013.038
--57.381.689
86.761.105
86.761.105

73.179.149
162.925.174
21.206.427
359.820.801
399.999.326
9.079.959.143

9.316.751
9.316.751
39.350.545
26.790.855
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(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 19أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
فيما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي كما في  30محرم 1438هـ:

الموجودات
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
استثمارات متاحة للبيع
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
الموجودات غير المتداولة

إيضاح

مخزون
ذمم مدينة تجارية
مستحق من فندق وأبراج هيلتون
مكة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وذمم
مدينة أخرى
نقد وما في حكمه
الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح غير محققة من استثمارات
متاحة للبيع
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
مزايا الموظفين
المطلوبات غير المتداولة
إيرادات مؤجلة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى
دائنو توزيعات
مخصص الزكاة
المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية
والمطلوبات

معدة وفقا ً لمعايير
المحاسبة السابقة

3-19

إعادة تبويب
(إيضاح -19ج)

1.360.462.314
209.071.734
5.976.110.883
359.564.950
7.905.209.881

---------

1.584.537
24.054.285

47.026.097

--

()47.026.097

--

16.110.189
138.032.393
257.890.807
8.163.100.688

-----

37.897.941
62.513.536
79.024.202
79.024.202

54.008.130
200.545.929
336.915.009
8.242.124.890

1.648.162.400
936.280.685

---

---

1.648.162.400
936.280.685

4.877.315.338
352.357.523
7.814.115.946

-5.286.213
5.286.213

----

4.877.315.338
357.643.736
7.819.402.159

9.094.537
9.094.537
76.979.163
27.295.386

()5.286.213
()5.286.213
---

29.385.820
29.385.820
21.384.321
4.915.557

33.194.144
33.194.144
98.363.484
32.210.943

53.340.412
166.778.595
15.496.649
339.890.205
348.984.742

----()5.286.213

23.338.504
--49.638.382
79.024.202

76.678.916
166.778.595
15.496.649
389.528.587
422.722.731

8.163.100.688

--

79.024.202

8.242.124.890

1.569.487
55.152.641

3-19

إعادة القياس

معدة وفقا ً
للمعايير الدولية
للتقارير المالية
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------

1.360.462.314
209.071.734
5.976.110.883
359.564.950
7.905.209.881
3.154.024
79.206.926

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 19أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30محرم 1438هـ:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 1438/01/30ه

اإليرادات
تكلفة الخدمات
مجمل الدخل
مصروفات إدارية
الربح من التشغيل
إيرادات أخرى
تبرعات
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح
الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تبويبه إلى
الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تبويبه إلى
الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
إعادة قياس إلتزامات مزايا موظفين
إجمالي الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
ربحية السهم لصافي ربح الفترة:
األساسية والمخفضة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 1438/01/30ه

معدة وفقًا للمعايير
الدولية للتقارير
المالية

معدة وفقًا لمعايير
المحاسبة السابقة

إعادة القياس

إعادة التبويب
(إيضاح -19ج)

معدة وفقًا للمعايير
الدولية للتقارير المالية

314.363.579
()42.722.127
271.641.452
()12.570.038
259.071.414
1.142.806
()676.666
259.537.554
()15.425.939
244.111.615

-----------

155.497.594
()155.497.594
---------

469.861.173
()198.219.721
271.641.452
()12.570.038
259.071.414
1.142.806
()676.666
259.537.554
()15.425.939
244.111.615

1.466.276.261

--

1.466.276.261

--

--

---

1.466.276.261
1.710.387.876

معدة وفقًا لمعايير
المحاسبة السابقة

إعادة القياس

إعادة التبويب
(إيضاح -19ج)

101.719.727
()18.258.825
83.460.902
()2.798.678
80.662.224
23
-80.662.247
()6.485.308
74.176.939

-----------

50.734.598
()50.734.598
---------

152.454.325
()68.993.423
83.460.902
()2.798.678
80.662.224
23
-80.662.247
()6.485.308
74.176.939

--

()245.107.295

--

()245.107.295

--

--

--

--

--

--

--

-74.176.939

()245.107.295
()245.107.295

---

()245.107.295
()170.930.356

-244.111.615

1.466.276.261
1.466.276.261

0.45

1.48

0.45
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 19أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
التسويات على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1438هـ:

اإليرادات

معدة وفقا ً لمعايير
المحاسبة السابقة
397,100,147

تكلفة الخدمات
مجمل الربح

)(57,874,009
339.226.138

مصروفات عمومية وإدارية
الربح من التشغيل
إيرادات أخرى
تبرعات
الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح

()20.210.189
319.015.949
1.396.818
()731.666
319.681.101
()21.135.717
298.545.384

إعادة القياس
--

إعادة تبويب
(إيضاح -19ج)
201.602.257

2,733,401
2.733.401
--

()201.602.257
---

2.733.401
--2.733.401
-2.733.401

-------

معدة وفقا ً
للمعايير الدولية
للتقارير المالية
598.702.404
()256.742.865
341.959.539
()20.210.189
321.749.350
1.396.818
()731.666
322.414.502
()21.135.717
301.278.785

الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تبويبه
إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
التغيرات في االستثمارات المتاحة للبيع

--

2.279.168.721

--

2.279.168.721

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تبويبه
إلى الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة:
إعادة القياس اللتزامات المزايا المحددة
للموظفين
إجمالي الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

--

()9.501.971

--

()9.501.971

-298.545.384

2.269.666.750
2.272.400.151

---

2.269.666.750
2.570.945.535

ربحية السهم لصافي ربح السنة:

األساسية والمخفضة

1.83

1.81
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 19أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
 1-19إيضاحات حول التسويات
يمكن تلخيص آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على النحو التالي:
أ) التزامات مزايا الموظفين
1-19

2-19

3-19

يمثل مبلغ  5.286.213لاير سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقا ً لنظام العمل
السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ  35.398.218لاير سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية
للشركة كما في  30ربيع الثاني 1437هـ وإلتزام المزايا المحددة (التزام مزايا الموظفين) كما هو ظاهر في
تقرير الخبير االكتواري (وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (" )19مزايا الموظفين") بنفس التاريخ والبالغ
رصيده  30.112.005لاير سعودي والذي تم تسويته في رصيد حساب األرباح المبقاة كما في  1جمادى
األولى 1437هـ.
يمثل مبلغ  1.482.358لاير سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقا ً لنظام العمل
السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ  38.696.167لاير سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية
للشركة كما في  30ربيع الثاني 1438هـ والتزام المزايا المحددة (التزام مزايا الموظفين) كما هو ظاهر في
تقرير الخبير االكتواري (وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (" )19مزايا الموظفين") بنفس التاريخ والبالغ
رصيده  40.178.525لاير سعودي .وصافي أثر اإلنخفاض على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر بلغ 6.768.571لاير سعودي.
يمثل مبلغ  5.286.213لاير سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقا ً لنظام العمل
السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ  38.480.357لاير سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية
للشركة كما في  30محرم 1438هـ وإلتزام المزايا المحددة (التزام مزايا الموظفين) وفقا ً للمعيار المحاسبي
الدولي رقم (" )19مزايا الموظفين" بنفس التاريخ والبالغ رصيده  33.194.144لاير سعودي والذي تم
تسويته في رصيد حساب األرباح المبقاة كما في 1جمادي االولي 1437هـ.
األثر على رصيد األرباح
المبقاة زيادة (إنخفاض)
(لاير سعودي)

األثر على حقوق الملكية كما في  1جمادى األولى 1437هـ:
إجمالي حقوق الملكية طبقا ً للمعايير المحاسبية السابقة
إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين المحددة (إيضاح )1-19
صافي الزيادة في إجمالي حقوق الملكية كما في  1جمادى األولى 1437هـ
إجمالي حقوق الملكية طبقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية

6.517.968.670
5.286.213
5.286.213
6.523.254.883

األثر على حقوق الملكية كما في  30محرم 1438هـ:
إجمالي حقوق الملكية طبقا ً للمعايير المحاسبية السابقة
إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين (إيضاح )3-19
صافي الزيادة في حقوق الملكية كما في  30محرم 1438هـ

7.814.115.946
5.286.213
5.286.213

إجمالي حقوق الملكية طبقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية

7.819.402.159

األثر على إجمالي حقوق الملكية كما في  30ربيع اآلخر 1438هـ:
إجمالي حقوق الملكية طبقا ً للمعايير المحاسبية السابقة
إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين (إيضاح )2-19
صافي النقص في إجمالي حقوق الملكية كما في  30ربيع اآلخر 1438هـ
إجمالي حقوق الملكية طبقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية

8.681.442.175
()1.482.358
()1.482.358
8.679.959.817
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
19

أثر التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
إيضاحات حول التسويات (يتبع)
ب) قائمة التدفقات النقدية
لم يكن للتحول من تطبيق المعايير السابقة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية تأثير مادي على قائمة التدفقات النقدية.
ج) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية .إن عملية إعادة التبويب تتعلق بنتائج
تشغيل فندق وأبراج هيلتون مكة حيث قامت الشركة في السنوات السابقة بعرض حصتها من أرباح تشغيل الفندق
على أساس الصافي مع اإلفصاح الكامل في اإليضاحات بالقوائم المالية لعرض مكونات صافي الحصة .إختارت
اإلدارةعرض حصة الشركة في أنشطة فندق وأبراج هيلتون مكة في قائمة المركز المالي والربح أو الخسارة بدالً من
ذلق.
إن إعادة التبويب هذه ليس لها تأثير على صافي الربح وربحية السهم ،واألرباح المبقاة وإجمالي حقوق الملكية لفترات
المقارنة.

 .20المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد
أ) المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
قامت الشركة ،بحسب مقتضى الحال ،بتبني المعايير التالية الجديدة والمعدلة من مجلس معايير المحاسبة الدولية اعتبارا
من  1يناير 2017م.
 )1مبادرة اإلفصاح (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )7
تتطلب التعديالت االفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن
أنشطة التمويل ،والتي تشمل كالً من التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.
تمثل األنشطة التمويلية للشركة ،كما هو موضح في قائمة التدفقات النقدية المختصرة ،تغيرات في التدفقات النقدية
فقط.
 )2إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )12
توضح التعديالت المحاسبة عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم
قياسها بالقيمة العادلة.
ال تحتفظ الشركة بأية أدوات ديون يتم قياسها بالقيمة العادلة ،ولذا ال يوجد لها تأثير على القوائم المالية.
 )3التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة  )2016 – 2014تعديالت على معيـار الـتقاريرالمـالية
رقم " 12اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى"
توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى تنطبق أيضا ً على حصص
الملكية التي يتم تبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع أو التوزيع .ال يؤثر هذا التعديل على هذه القوائم المالية األولية
المختصرة.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .20المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
ب) المعايير الصادرة غير المطبقة بعد
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات التي تبدأ بعد  1يناير 2018م مع السماح
بالتطبيق المبكر ،ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
أ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" - )15اإليرادات من العقود مع العمالء"
ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات .ويحل
هذا المعيار محل إرشادات إثبات اإليرادات الحالي ،وتشمل معيار المحاسبة الدولي " 18اإليرادات" ومعيار
المحاسبة الدولي " 11عقود اإلنشاءات" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار رقم 13
"برامج والء العمالء".
يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م.
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" - )9األدوات المالية"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية (- )9
"األدوات المالية" .يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير
2018م مع السماح بالتطبيق المبكر لها.
 التصنيف – الموجودات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9منهج جديد لتصنيف وقياس الموجودات المالية يعكس نموذج األعمال
التي يتم إدارة الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية.
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ثالثة فئات تصنيف رئيسية لألصول المالية :يتم قياسها بالتكلفة
المطفأة ،والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ،والقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
يلغي هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي  39الحالي الخاص بالفئات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
والقروض والذمم المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)9فإن المشتقات المدمجة في العقود التي يكون األساس فيها هو أصل
مالي ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمها .وبدالً من ذلق ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.
 االنخفاض في القيمة – الموجودات المالية وموجودات العقود
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9محل نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم 39
بنموذج "الخسارة اإلئتمانية المتوقعة" .وهذا يتطلب تقديراً كبيرا ً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل
االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.
سيتم تطبيق النموذج الجديد لال نخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلق على موجودات
العقود.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .20المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" - )9األدوات المالية" (يتبع)
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا ً لألساس التالي:
تطبق الشركة الطريقة المبسطة في تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
واستخدام مخصص الخسائر المتوقعة لجميع الذمم التجارية المدينة إلى أن يتم تحصيلها.
 التصنيف – المطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  39الخاصة بتصنيف
المطلوبات المالية.
إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي  39فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( )9عرض هذه التغيرات في القيمة العادلة كما يلي:
 مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه في الدخل الشامل اآلخر؛
 المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في الربح أو الخسارة.
 المحاسبة عن التحوط
يجوز للشركة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9مبدئيا ً اختيار سياستها المحاسبية لالستمرار في تطبيق
متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  39بدالً من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم (.)9
سيتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9من الشركة التأكد من أن عالقات محاسبة التحوط تتماشى مع أهداف
وإستراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق نهج أكثر نوعية وتطلعا ً لتقييم فعالية التحوط .كما يقدم المعيار الدولي
للتقارير المالية ( )9متطلبات جديدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم االستمرار االختياري للمحاسبة عن
التحوط .وبموجب النموذج الجديد ،من المحتمل أن أكثر استراتيجيات إلدارة المخاطر ستكون مؤهلة للمحاسبة عن
التحوط ،وبالتحديد تلق التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير المالي (ما عدا مخاطر العمالت األجنبية).
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .20المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" - )9األدوات المالية" (يتبع)
بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،39فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية ،تصنف المبالغ المتراكمة في احتياطي
تحوط التد فقات النقدية إلى األرباح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة
المتحوط لها تؤثر على األرباح أو الخسائر .إال أنه وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)9وفيما يتعلق بتحوطات
التدفقات النقدية لمخاطر العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع مشتريات الموجودات غير المالية ،فإن المبالغ المتراكمة في
احتياطي تحوط التدفقات النقدية وتكلفة احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوضا َ عن ذلق مباشرة في التكلفة األولية للموجودات
غير المالية عند إثباتها.
اإلفصاحات
سيتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9إفصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر
اإلئتمان والخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
ج) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16للمستأجرين نموذجا ً وحيداً للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز
المالي .يقوم المستأجر باإل عتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة
باإلضافة إلى إلتزاماإليجار الذي يمثإللتزامه بسداد دفعات اإليجار وهناق إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل
وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي يستمر
المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجارتمويلي وعقود إيجارتشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية ( )16محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلق معيار المحاسبة الدولي رقم
( )17عقود االيجار ،تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار رقم (" )4تحديد ما إذا كان ترتيب ما
ينطوي على عقد إيجار" ،وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار رقم (" )15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز"،
وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم ( )27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .يسري مفعول
هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م .مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء" في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم (.)16
 تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار
يجوز للشركة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16اختيار إما:
 تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16لعقد اإليجار لكافة عقودها؛ أو
 تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار.
ال يتطلب من الشركة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجرا ً بخالف مؤجر وسيط في عقد
تأجير بالباطن.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30محرم 1439هـ
باللاير السعودي
 .20المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد (يتبع)
د)

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة 2014م – 2016م)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )1التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية" ،تم إلغاء شرط مضي
الوقت لإل عفاء عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى .المعيار قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو
بعد  1يناير 2018م.
معيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة" ،يحق للمشاريع
المشتركة الرأسمالية أو أي منشأة أخرى مماثلة اختيار قياس إستثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة
على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار على حدى.
يحق للمنشآت المستثمرة بخالف المنشآت االستثمارية ،االستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشآتها
التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شركة زميلة أو مستثمر في مشروع مشترق .يحق تطبيق هذا المعيار بشكل
منفصل على كل استثمار في شركة زميلة أو في مشروع مشترق .يتم تطبيق هذا المعيار على الفترات التي تبدأ في
أو بعد  1يناير 2018م؛ مع السماح بالتطبيق المبكر.

ه)

تعديالت أخرى
المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد ،كما ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية
للشركة.
 تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس السهم (تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم .)2
 بيع أو م ساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترق (التعديالت على المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم .)28
 تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم " 9األدوات المالية" مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 4
"عقود التأمين" (تعديالت معيار التقارير المالية الدولية  ،)4تتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات مجاالت
األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ التطبيق.
 تحويل الممتلكات االستثمارية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – )40ال يتم تحويل الموجودات
المملوكة إال في وجود دليل على تغير فعلي في االستخدام فقط ال غير.
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية للمعيار رقم " 22المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات
المدفوعة" – وضح التفسير تاريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر الصرف.

تقوم الشركة حاليا ً بتقييم التأثير المحتمل على قوائمها المالية نتيجة للتعديالت المذكورة أعاله .حتى اآلن ال تتوقع الشركة
أي تأثير كبير.
 .21اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  11ربيع األول 1439هـ (الموافق 29
نوفمبر 2017م).
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