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 التنظيم واألنشطة الرئيسية .١
 

 بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة ") الشركة("همة سعودية تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مسا

 .هـ١٤٠٩ذي الحجة  ١بتاريخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١تحت رقم 
 

  ،٢٩الصادر بتاريخ  ٤٠٣١٠٤٥١٩٠تحت السجل التجاري رقم ميلينيوم فندق وأبراج مكة : األوللدى الشركة فرعين 

ير لخدمات المعتمرين تحت السجل التجاري رقم فرع شركة مكة لإلنشاء والتعم: والثاني .هـ١٤٣٩محرم 

 .ه١٤٣٩ربيع األول  ١٨بتاريخ الصادر  ٤٠٣١١٠٢١٣٤
 

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

ي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية غير وافق المساهمون ف. م٢٠١٦مايو  ٢والذي دخل حيز التنفيذ في ") النظام"

م، على النظام األساسي المعدل للشركة لإللتزام ٢٠١٧مارس  ١٣هـ، الموافق ١٤٣٨جمادى اآلخرة  ١٤العادية بتاريخ 

 .بالنظام الجديد
 

 ها وإستثمارها تقوم الشركة بتعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطويرها وإدارت

 .وشرائها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها
 

  بين شركة مكة  ٢٠١٧أغسطس  ٢٩الموافق ه ١٤٣٨ذو الحجة  ٧مبرم بتاريخ عقد إدارة وفقًا ليدار الفندق واألبراج

مع ) عاًما ٢٠(لمدة  )المشغل(وشركة ميلينيوم آند كوبثورن الشرق األوسط القابضة المحدودة  )المالك(لإلنشاء والتعمير 

 .الطرفانإذا وافق ) سنوات ٥(بموافقة متبادلة لمدة  ينتمديد
 

  تفاقية اإلدارةابنود رسوم وأتعاب المشغل وفقًا لوفيما يلي: 

 التشغيلية ٪ من إجمالي اإليرادات١  :الرسوم األساسية. 

 اإليرادات التشغيلية٪ من إجمالي ٠.٨: التسويقوم رس. 
 اح التشغيليةـــ٪ من إجمالي األرب٥    :رسوم الحوافز. 
 دخل٪ من إجمالي ال٣ :مخصص اإلحالل والتجديد. 

 

  لمدة  ٢٠١٢سبتمبر  ١هـ الموافق ١٤٣٣شوال  ١٤علًما بأن الفندق واألبراج كانا يداران وفقًا لعقد إدارة مبرم بتاريخ

 ٣٠، وانتهى العقد بتاريخ )المشغل(وفنادق هيلتون العالمية ) المالك(بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير ) س سنواتخم(

 .٢٠١٧أغسطس 
 

 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي: 
 

 .عوديةالمملكة العربية الس – مكة المكرمة – ٧١٣٤ب .ص  – شركة مكة لإلنشاء والتعمير – مركز فقيه التجاري
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 المعايير المحاسبية المطبقة .أ 
 

  ه١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠للسنة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية  ً  للتقارير الماليةالدولية ر ييالمعلالمرفقة وفقا

لمحاسبيين والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية ل في المملكة العربية السعودية ةالمعتمد

ربيع  ٣٠قامت الشركة بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية للسنوات ما قبل وحتى السنة المنتهية في . القانونيين

هـ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية ١٤٣٨اآلخر 

 .ظام الشركات والنظام األساسي للشركة، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم الماليةللمحاسبين القانونيين ومتطلبات ن
  م، ٢٠١٧يناير  ١تتطلب اللوائح واألنظمة المطبقة من الشركة إعداد وعرض القوائم المالية للفترات المالية إبتداًء من

ً للمعايير الدولية ١٤٣٨اآلخر ربيع  ٣الموافق   ،لمعتمدة في المملكة العربية السعوديةالمالية ا للتقاريرهـ، وفقا

وكجزء من هذه المتطلبات، قامت . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

هـ، وهو تاريخ تحول الشركة لتطبيق المعايير ١٤٣٧جمادى األولى  ١الشركة بإعداد قائمة المركز المالي كما في 

ً للمعايير الدولية ) تاريخ التحول(المالية  تقاريرللالدولية  المالية لتكون قائمة  للتقاريرعند إعداد القوائم المالية وفقا

ً للمعايير الدولية  المركز المالي اإلفتتاحية للشركة وليتم عرضها ضمن القوائم المالية الكاملة للشركة والمعدة وفقا

 .هـ١٤٣٩اآلخر ربيع  ٣٠المالية للسنة التي ستنتهي في  للتقارير
  م، يتعين على الشركة تطبيق نموذج ٢٠١٦أكتوبر  ١٦وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها بتاريخ

ستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة عند تبني المعايير الدولية التكلفة لقياس الممتلكات والمعدات واال

 .المالية للتقاريرالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية المالية لفترة الث للتقارير
  المالية للتقارير وفقاً للمعايير الدولية هـ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠للسنة المنتهية في قامت الشركة بإعداد أول قوائم مالية ،

ً لتلك المعايير تطبيق ) "١(المالية رقم  للتقاريرر الدولي وقد تم تطبيق المعيا وقد أعدت القوائم المالية المرفقة وفقا

المالية على  للتقاريرر الدولية يتم تقديم شرح لكيفية تأثير التحول للمعاي". المالية ألول مرة للتقاريرالمعايير الدولية 

م هـ ضمن اإليضاح رق١٤٣٨اآلخر ربيع  ٣٠والسنة المنتهية في  هـ، ١٤٣٧جمادى األولى  ١المركز المالي كما في 

٣٠. 
 

 أسس القياس .ب 
 

 ستمراريةستحقاق المحاسبي ومفهوم االوبإستخدام مبدأ االإعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية  تم

تم يلتزامات منافع محددة للموظفين والتي استثناء احيث تم قياسها بالقيمة العادلة، وب" متاحة للبيع إستثمارات" بإستثناءو

 .ئتمان المتوقعةستخدام طريقة وحدة االاالمستقبلية ب لإللتزاماتمة الحالية إثباتها بالقي
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  .ج 
 

 .تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة
 

 استخدام التقديرات واألحكام .د 
 

 ق يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلد ى تطبي ؤثر عل ي ت ات الت ديرات واالفتراض ام والتق ض األحك إجراء بع ارة القيام ب

ر  السياسات المحاسبية للشركة والمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وعلى أرباح غي

ة وق الملكي من حق ر ض ي تظه ع والت تثمارات متاحة للبي ف ال. محققة من إس ن أن تختل ن الممك ذه م ن ه ة ع ائج الفعلي نت

 .التقديرات

بية . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر ديرات المحاس ا التق ب عنه التعديالت التي تترت

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

 م ا ن أه ات ع يحاً للمعلوم ات فيما يلي توض ق السياس د تطبي ة عن ام الهام دة واألحك ر المؤك ديرات غي ات والتق الفتراض

 .المحاسبية والتي لها أثر هام على المبالغ الظاهرة في القوائم المالية والتي تم إدراجها في اإليضاحات
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 )يتبع(أسس اإلعداد    .  ٢
 

 إستخدام التقديرات والحكام.   د
 

  مزايا الموظفين لتزاماتاقياس 
 

ي ا حتسابايتم  تقبلية الت ا المس غ المزاي دير مبل الل تق ن خ ددة م ا المح ة المزاي بها التزامات الشركة فيما يتعلق بخط كتس

ة ة الحالي تم . الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وخصم تلك القيمة للوصول للقيم اباي ددة ا حتس ا المح زام المزاي لت

ديرا يتم. ئتمان المتوقعةتخدام طريقة وحدة االساكتواري مؤهل باسنوياً من قبل خبير  ام لتق تخدام األحك اتاال س  فتراض

 .فتراضات الرئيسيةاال ١٦يتضمن اإليضاح . کتواريةاال
 

 نخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ا 
 

ادرة  نخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لنيتم تكوين اال تكون ق

ل، . تفاقيةعلى تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لال ي تواجه العمي رة الت ة الكبي عوبات المالي إن الص

رات  ا مؤش ر جميعه وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتب

يم . نخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريةعلى وجود دليل موضوعي لال راء تقي تم إج ة، ي ة الهام الغ الفردي بالنسبة للمب

ردي اس ف ى أس ات . عل تم إثب اعي، وي كل جم ا بش تم تقييمه أخرة، في ا مت ة، ولكنه ة الهام ر الفردي الغ غي بة للمب وبالنس

 .السابقة ستردادعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االنخفاض باألخذ باالاال
 

 نخفاض قيمة المخزونا 
 

ة لالاتقوم اإلدارة بتقدير  ر قابل زون غي ة المخ ت تكلف ق إذا كان ترداد أو نخفاض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحق س

رى  ل أخ ة أو أي عوام ن التكلف ل م ع أق عر البي ان س ي أو إذا ك ي أو جزئ كل كل ادم بش ف أو للتق زون للتل ّرض المخ تع

ةخفاض القيمة القابلة لالناتتسبب في  ة الدفتري ى . سترداد عن القيم زون عل ق للمخ ة للتحق ة القابل ديرات القيم وتستند تق

ت  ي وق ة ف ة موثوقي ر األدل ديراتاأكث تخدام التق ديرات باال. س ذه التق ذ ه اليف وتأخ عار أو التك ي األس ات ف ار التقلب عتب

ا المرتبطة بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة ال مركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كم

 .الماليةالسنة في نهاية 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
 

تخدام  ى االس ادًا عل تهالك اعتم اب االس دف احتس دات به ات والمع ة للممتلك ار اإلنتاجي دير األعم تقوم إدارة الشركة بتق

هوالض الموجوداتالمتوقع لهذه  رض ل ذي تتع ادي ال ة . رر الم ار اإلنتاجي ة لألعم ة المتبقي ة القيم وم اإلدارة بمراجع تق

تم  رق ي ود ف ال وج ي ح ا، وف ول عليه ع الحص ة المتوق س المنفع ا تعك ن أنه د م نوي للتأك تهالك بشكل س ة االس وطريق

 ).في سنة التغيير والسنوات الالحقة(التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية 
 

 االستثمارات العقارية 
 

م  دولي رق بة ال ار المحاس ا لمعي اري وفقً تثمار عق ؤهالً كاس ا م ار م ان عق ا إذا ك ركة م دد الش تثمارات " ٤٠تح االس

ن ". العقارية ر ع كل كبي تقلة بش ة مس دفقات نقدي تج ت ار ين ان العق ا إذا ك النظر فيم ا، ب دار حكمه د إص تقوم الشركة، عن

ب أن . فظ بها الشركةالموجودات األخرى التي تحت وقد قررت الشركة أن المركز التجاري المملوك من قبل الشركة يج

 .يتم تصنيفه كجزء من االستثمارات العقارية بدالً من ممتلكات ومعدات
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .٣
 

رات المعروضة ف ع الفت ى جمي ت عل ة تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثاب ذلك قائم ة وك وائم المالي ذه الق ي ه
ايير ١٤٣٧جمادى األولى  ١المالية كما في  للتقاريرالمركز المالي والمعدة وفقاً للمعايير الدولية  ى المع هـ ألغراض التحول إل

 .المالية، إال إذا ذكر غير ذلك للتقاريرالدولية 
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية .أ 
 

 اريخ يتم تحويل المعامالت التي تت ي ت رف ف م بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية المعنية للشركة وفقًا ألسعار الص
ة . تلك المعامالت ة الوظيفي ى العمل ر إل اريخ التقري يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في ت

ة  تمثل أرباح أو خسائر العمالت. بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ين التكلف األجنبية من البنود النقدية الفارق ب
ة  ة األجنبي أة بالعمل ة المطف رة والتكلف ال خالل الفت دة الفع عر الفائ ة بس رة معدل ة الفت ي بداي ة ف المطفأة بالعملة الوظيفي

 .السنةالمحولة بسعر الصرف في نهاية 
  ة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية ة الوظيفي ى العمل ة إل التي يتم قياسها بالقيمة العادل

ة ة العادل ة . بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيم ة األجنبي ة بالعمل ر النقدي ود غي ل البن تم تحوي ي
 .ستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملةاوالتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية ب

 

 تحقق اإليرادات .ب 
 

 يرادات اإليجارإ 
 

رة اإليجار دى فت ى م ت عل ط الثاب اس القس ى أس غيلي عل أجير التش إيرادات الت اليف .يتم االعتراف ب افة التك تم إض ي
ة  ة الدفتري ی القيم د التأجيرالتشغيلي إل ب عق اوض وترتي ي التف دة ف ة المتكب ودالمباشرة المبدئي تم  للموج ؤجر وي الم

 .علی مدى فترة اإليجار علی أساس القسط الثابت االعتراف بها
 

 اإليرادات من الفندق 
 

تم  ا وي ة به دمات المرتبط ن الخ تتكون إيرادات الفنادق من اإليرادات من الغرف واألطعمة والمشروبات وغيرها م
 .االعتراف بها عند بيع البضاعة أو تقديم الخدمات

 

 مزايا الموظفين .ج 
 

 مكافأة نهاية الخدمة 
 دماتهمإن خطة المزايا المحددة هي خ عودي . طة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتهاء خ ل الس ام العم اً لنظ ووفق

بب  ب وس ة والرات نوات الخدم ى س تقوم الشركة بسداد مبالغ للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة عل
 .انتهاء الخدمة

  ل يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم االكتواري باستخدام طريقة ة ك ي نهاي ة ف وحدة االئتمان المتوقع
ر . سنة مالية امل اآلخ دخل الش ة ال ي قائم واري ف يم االكت ادة التقي ن إع يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة م

ي . للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم رة ف ر مباش امل اآلخ دخل الش ي ال ا ف رف به اس المعت ادة القي وتنعكس إع
اة وال اح المبق ارةاألرب ربح أو الخس من ال ا ض تم إدراجه ربح أو .  ي ي ال ابقة ف ة الس ة الخدم اب تكلف تم احتس ي

رة . الخسارة خالل فترة تعديل الخطة ة الفت ي بداي م ف ق سعر الخص ويتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبي
 .لتزام مزايا الموظفين المحددةاعلى 

 تصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي: 
  ة ائر (تكلفة الخدم اح والخس ن األرب ابقة، فضالً ع ة الس ة الخدم ة، تكلف ة الجاري اليف الخدم ك تك ي ذل ا ف بم

 ؛)الناتجة عن رفع وسداد مزايا الموظفين
 تكلفة الفائدة؛ و 
 إعادة القياس. 

 م ارة ض ربح أو الخس ة ال ي قائم ا ف راف به روف إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة المزايا المحددة يتم االعت ن مص
االت . مزايا الموظفين الي وح ام الح ي الع ف ف ة الموظ تعكس الزيادة في إلتزام المزايا المحددة الناتجة عن خدم

 .يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الربح أو الخسارة. تغيير وتقليص وتسوية المزايا
 ي يتم تحميل وقيد األرباح والخسائر االكتوارية النات ة ف ات االكتواري ي االفتراض جة من التسويات والتغييرات ف

 .حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها
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١٥ 

 
 )يتبع( الهامةملخص أهم السياسات المحاسبية .      ٣

 

 )يتبع(مزايا الموظفين 
 

 مزايا الموظفين قصيرة األجل 
 

نوية يتم إثبات وقياس االلتزام عن الم ازات الس ب واإلج األجور والروات ق ب ا يتعل وظفين فيم ى الم ود عل ي تع ا الت زاي

ا  ع دفعه ا المتوق ن المزاي ومة م ر المخص الغ غي ى المب ا عل ة فيه ديم الخدم تم تق واإلجازات المرضية في الفترة التي ي

 .مقابل تلك الخدمة
 

 تكاليف مزايا التقاعد 
 

اليف مزاي ي تك اهمة ف ركة بالمس وم الش ات تق ة للتأمين ة العام ة المؤسس اً ألنظم الموظفين وفق ة ب د الخاص ا التقاع

وظفين ور الم ن أج ل . االجتماعية وتحتسب كنسبة م ن قب دارة م د الم ا التقاع ط مزاي دفوعات لخط ع الم ل م تم التعام ي

اتج زام الن اوي االلت ط يس ذه الخط ركة به زام الش راً ألن إلت ددة نظ ا مح ط مزاي دفوعات لخط ة كم ط  الحكوم ن خط ع

 .يتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند استحقاقه. المزايا المحددة
 

 الزكاة .د 
 

  تحقة، "). الهيئة("تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل يتم احتساب المبالغ اإلضافية المس

 .التي يتم فيها تحديد هذه المبالغ السنةإن وجدت، عند االنتهاء من عمليات التقييم النهائية في 

  ب عودية بموج ة الس ة العربي ي المملك ة ف ر المقيم تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غي

ر . أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية راف غي ن األط ة ع الغ بالنياب ذه المب ز ه يتم حج

 . يتم االعتراف بها ضمن الربح أو الخسارةالمقيمة وبالتالي ال
 

 المصروفات .ه 
 

ة روفات إداري ا مص نف باعتباره ة، تص ة الخدم دا تكلف ا ع رى، م روفات األخ ع المص روفات . جمي ع المص تم توزي ي

 .المشتركة بين تكلفة الخدمة والمصروفات اإلدارية إن لزم األمر، على أساس منتظم
 

 المخزون .و 
 

ط . لفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقليتم قياس المخزون بالتك ة المتوس اً لطريق زون وفق يتم احتساب تكلفة المخ

ة ه الراهن ي حالت ع وف ق . المرجح والتي تتضمن النفقات المتكبدة لوصول المخزون إلى الموق ة للتحق ة القابل افي القيم ص

 .التكاليف المقدرة إلتمام البيعهي سعر البيع المقدر في سياق النشاط العادي للشركة، بعد خصم 
 

 الممتلكات والمعدات .ز 
 

 االعتراف والقياس )١
 

  ،ة ة المتراكم ي القيم اض ف يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخف

 .إن وجدت

  اء رة القتن ات المباش ة النفق من التكلف ودتتض ي ي. الموج ودات الت ة الموج من تكلف ة تتض اً تكلف اؤها داخلي تم إنش

غيلها  تم تش المواد والعمالة المباشرة والتكاليف المباشرة األخرى التي تستلزمها عملية تجهيزها إلى الحالة التي ي

 .في موقعها وفي الغرض الذي تم اقتناؤها من أجله

 بة  عندما يختلف العمر اإلنتاجي للمكونات الرئيسية أو الجوهرية من أحد بنود الممتلكات تم المحاس دات، ت والمع

تبعاد . عن تلك المكونات كبنود منفصلة ضمن الممتلكات والمعدات ة عن اس ائر الناتج يتم تحديد األرباح والخس

تم  دات وي ات والمع ة للممتلك ة الدفتري ع القيم تبعاد م الت االس ة متحص دات بمقارن ات والمع ود الممتلك د بن أح

 .ألخرى في قائمة الربح أو الخسارةاالعتراف بها بالصافي ضمن اإليرادات ا
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 )يتبع(الممتلكات والمعدات 
 

 التكاليف الالحقة )٢
 

  ذلك ة ل ة الدفتري من القيم دات ض ات والمع ود الممتلك د بن ن أح زء م ة استبدال ج وديتم إثبات تكلف دما  الموج عن

ا ن  يكون من المحتمل تدفق مزاي زء م ك الج ن ذل تقبلية م ادية مس وداقتص اس  الموج ن قي دما يمك ركة، وعن للش

وق كل موث ة بش تبدل. التكلف زء المس ذلك الج ة ل ة الدفتري د القيم اء قي تم إلغ ة . ي ة اليومي ة الخدم ات تكلف تم إثب ي

 .للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها

  ر يتم المحاسبة عن عمليات الفحص تخدامها خالل أكث م اس تقالً إذا ت راً مس ا عنص ية باعتباره يانة الرئيس والص

 . يتم تحديد القيمة الدفترية لهذا المكون بالرجوع إلى سعر السوق الحالي لهذه اإلصالحات. مالية واحدة سنةمن 
 

 االستهالك )٣
 

 ة (لكات والمعدات يمثل االستهالك التوزيع المنهجي للمبلغ القابل لالستهالك ألحد بنود الممت و تكلف ودوه  الموج

 .على مدى عمره اإلنتاجي) أو أي مبلغ بديل عن التكلفة، ناقصا قيمته المتبقية

  درة ار المق دى األعم ى م ت عل يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة وإحتسابه بطريقة القسط الثاب

ي الطري ذه ه ث أن ه دات، حي ات والمع ن الممتلك د م تهالك لكل بن دى إس ق م كل دقي س بش ي تعك ل الت ة األمث ق

ا اال ي المزاي ة ف ادية الكامن ودقتص ار . الموج د اإليج رة عق دى فت ى م ؤجرة عل ودات الم تهالك الموج تم إس ي

ة  ى الملكي ل عل وف تحص ركة س أن الش ول ب وأعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر، ما لم يكن من المؤكد بشكل معق

 .ستهالك األراضيال يتم ا .نهاية مدة عقد اإليجار في

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

 البيان السنوات

 مباني ٨٣.٣٣

 تشغيل معدات ١٠

 أثاث وتركيبات وديكورات ١٠-٢,٥

 سيارات ٤
 

 نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت بأثر  ستهالك، األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية فيويتم مراجعة طرق اال

 .مستقبلي عند اللزوم
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 اإلستثمارات العقارية .ح 
 

 ستثمارات اك يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو مكاسب رأسمالية أو كالهما

ستهالك متراكم استثمارات العقارية بشكل أولي بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة ناقًصا أي اليتم قياس ا. ةعقاري

 .وأي خسائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة، إن وجدت
 

 ستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديريةيحتسب اال. 
 

 السنوات األصل

 ٨٣.٣ - ٣٣.٣ مباني

 ١٠ أثاث وتركيبات
 

  ستهالك على األرضاحتساب أي اال يتم. 
 

  والقيمة المتبقية بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة ستهالكاال حتسابايتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة 

 .قتصادية من هذه الموجوداتستهالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االاال
 

 عقود اإليجار .ط 
 

ائهإن تحديد ما إذا كان ا اريخ إنش يم . لترتيب يعتبر، أو يتضمن، عقد إيجار يعتمد على جوهر هذا الترتيب في ت تم تقي ي

ودستخدام االترتيب لتحديد ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على  وداتأو  موج نح حق  موج ب يم ددة أو أن الترتي مح

 .ل صريح في ترتيب مامحددة حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشك موجوداتأو  موجودستخدام ا
 

 الشركة كمستأجر 
 

 ذي . يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ البدء كإيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي ار ال يتم تصنيف عقد اإليج

 .ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية إلى الشركة كإيجار تمويلي

 ار، يتم رسملة عقود التأجير التمويلي عند بد ل محل اإليج ة لألص ة العادل ء عقد اإليجار في تاريخ البدء بالقيم

ين . وإن كانت قيمته أقل من ذلك يتم تقييمه بالقيمة الحالية ألدنى دفعات إيجار ويتم توزيع الدفعات اإليجارية ب

يض اال ل وتخف اء التموي اتأعب غ الم لتزام ى المبل ربح عل ن ال ة م بة ثابت ق نس دف تحقي ة به ن اإليجاري ي م تبق

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

  اِف أن . للموجودالمؤجر على مدى العمر اإلنتاجي  الموجودستهالك ايتم ل ك ود دلي دم وج ة ع ي حال إال أنه ف

تتملك  ركة س وداتالش تهالك الموج اب إس تم حس ار، ي رة اإليج ة فت ي نهاي وداتا ف ر  لموج دى العم ى م عل

 .أو مدة اإليجار، أيهما أقل للموجوداتاإلنتاجي المقدر 
 

 الشركة كمؤجر 
 

ار  ود إيج يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم الشركة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل كعق

اوض . تشغيلي ي التف دة ف ة المتكب رة المبدئي اليف المباش افة التك تم إض غيليي د التأجيرالتش ب عق ی وترتي ة إل  القيم

إيرادات بها اإلعتراف المؤجر ويتم للموجودالدفترية  نفس األسس ک ا ل ار وفقً رة اإليج د . إيجار علی مدى فت وتقي

 .اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
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 لمطلوبات الماليةالموجودات وا .ي 
 

 ة ات التالي ى الفئ تقة إل ر المش ة غي ودات المالي نيف الموج وم الشركة بتص ن : تق ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي موج

 .خالل قائمة الربح أو الخسارة، قروض وذمم مدينة وموجودات مالية متاحة للبيع

 ن خالل : اليةتقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات الت ة م ة العادل ة بالقيم مطلوبات مالي

 .قائمة الربح أو الخسارة ومطلوبات مالية أخرى
 

  اإلعتراف واإللغاء -الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة 
 

 اريخ نشوئها ي ت دين الصادرة ف ة وسندات ال ذمم المدين إدراج القروض وال دئيا ب ركة مب تم اال. تقوم الش راف ي عت

ي بجميع  الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المنشأة طرفا ف

 .األحكام التعاقدية لألداة

 ن تقوم الشركة بإلغاء اال ودعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية م ، أو الموج

وق  ل حق وم بتحوي تالماتق اطر  س ة مخ ل كاف وهري تحوي كل ج ا بش تم فيه ة ي ي معامل ة ف ة التعاقدي دفقات النقدي الت

ة  افع ملكي ودومن تفظ  الموج ة وال تح افع الملكي اطر ومن ة مخ اظ بكاف ل أو اإلحتف وم بتحوي ا ال تق الي أو أنه الم

ة الملغيتم اال. المحول الموجودبالسيطرة على  ودات المالي ذه الموج ن عتراف بأي حقوق في ه ا م تفظ به اة والمح

 .قبل الشركة كموجودات أومطلوبات بشكل منفصل

 اء ركة بإلغ وم الش اء ب تق د الوف ة عن ات المالي ا، أو انتهائلتزاماتاالمطلوب ة، إلغائه ا التعاقدي اه ة . ه ل مقاص تم عم ي

د ط عن الي فق ز الم ة المرك ي قائم غ ف افي المبل رض ص تم ع ة وي ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ون للموج ما يك

ى أساس  للشركة في الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل تسوية عل

 .وتسوية المطلوبات في ذات الوقت الموجودالصافي أو تحقيق 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

ا يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة  ودات محتفظ به العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كموج

ة ضمن . عتراف المبدئيللمتاجرة أو تم تصنيفها بهذا التصنيف عند اال دة مباشرة للمعامل يتم إدراج التكاليف العائ

دها رب. الربح أو الخسارة عند تكب ة من خالل ال ة العادل ة بالقيم ودات المالي اس الموج تم قي ة ي ارة بالقيم ح أو الخس

 .عتراف بالتغيرات فيها، بما في ذلك أية فوائد أو توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارةالعادلة ويتم اال
  

 قروض وذمم مدينة 
 

ً . يتم إدراج هذه الموجودات مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة عتراف لال الحقا

 .ستخدام طريقة الفائدة الفعالةا، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بالمبدئي
 

 موجودات مالية متاحة للبيع 
 

ً . يتم إدراج هذه الموجودات مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة عتراف لال الحقا

نخفاض في ستثناء خسائر االاب رات في القيمة العادلةعتراف بالتغيالمبدئي، يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم اال

حتياطي االقيمة وفروقات صرف العمالت األجنبية على أدوات الدين في قائمة الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في 

بالمكاسب والخسائر المتراكمة في حقوق  عترافعتراف بهذه الموجودات، يتم االاال عند إلغاء. القيمة العادلة

 .ضمن الربح أو الخسارةالملكية 
 

 النقد وما في حكمه 
 

ستثمارات قصيرة النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اال

 .ستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقلااألجل ذات السيولة العالية التي يكون تواريخ 
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 )يتبع( ةالهامملخص أهم السياسات المحاسبية .  ٣
 

 )يتبع(الموجودات والمطلوبات المالية 
 

  القياس –المطلوبات المالية غير المشتقة 
 

يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو تم 
يف العائدة مباشرة للمعاملة ضمن الربح أو الخسارة يتم إدراج التكال. عتراف المبدئيتصنيفها بهذا التصنيف عند اال

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

 

. المشتقة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملةيتم إدراج المطلوبات المالية غير 
 ً  .ستخدام طريقة الفائدة الفعالةاعتراف المبدئي، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بلال الحقا

 

 نخفاض في قيمة الموجودات المالية غير المشتقةاال 
 

 غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في ذلك حصة في  يتم تقييم الموجودات المالية
الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليالً موضوعيًا على 

 .نخفاض القيمةا
  نخفاض قيمة الموجودات المالية ما يليايتضمن الدليل الموضوعي على: 

 عجز أو تخلف المدين عن السداد؛ 

 إعادة هيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقًا لشروط ال تجد الشركة خياراً سوى قبولها؛ 

 وجود مؤشرات لدخول المدين أو الُمْصِدر مرحلة اإلفالس؛ 

 وجود تغيرات سلبية في حالة السداد للمقترضين أو المصدرين؛ 

   وجود صعوبات مالية؛ أوعدم وجود سوق نشطة بغرض التدقيق بسبب 

  نخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المتوقعة من إحدى اوجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود
 .الشركات ضمن الموجودات المالية

 

 نخفاض القيمة يشمل التراجع الكبير أو ستثمار في أسهم حقوق الملكية، فإن الدليل الموضوعي البالنسبة لال
٪ كبيراً وأن مدة تسعة أشهر ٢٠نخفاض بنسبة تعتبر الشركة أن اال. دون تكلفته في قيمته العادلة إلى ماالطويل 

 .هي مدة طويلة
 

 نخفاض في قيمة موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاال 
 

 نخفاض قيمة هذه الموجودات على مستوى الموجودات الفردية وعلى اعتبار دليل تضع الشركة في اال
نخفاض اويتم تقييم جميع الموجودات الفردية الهامة بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك . ستوى الجماعيالم

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

ويتم إجراء التقييم الجماعي من خالل تجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر . نخفاض في قيمتهالال
 .المماثلة

 ستردادات ومبلغ نخفاض الجماعي، تستخدم الشركة المعلومات التاريخية الخاصة بتوقيت االوعند تقييم اال
ئتمانية بحيث تكون الخسائر الفعلية أكبر أو واال قتصاديةللشروط اال الخسارة المتكبدة وتقوم بإجراء تعديل

 .تجاهات التاريخيةأقل مما تقترحه اال
 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  للموجودنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية يتم احتساب خسارة اال

عتراف بالخسائر ضمن الربح أو يتم اال. للموجودصلي المستقبلية المقدرة المخفضة بمعدل الفائدة الفعلي األ
سترداد عندما ترى الشركة أنه ال توجد توقعات واقعية ال. الخسارة ويتم إظهارها في حساب المخصص

نخفاض في القيمة في وقت الحق نخفض مبلغ خسارة االاوإذا . األصل، يتم شطب المبالغ ذات الصلة به
ً بشكل موضوعي بحدث يقع بعد تسجيل االنخفاض إن يكون مويمكن لهذا اال نخفاض في القيمة، يتم تعلقا

 .نخفاض في القيمة المسجلة سابقاً من خالل الربح أو الخسارةعكس خسارة اال
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 )يتبع( الهامةملخص أهم السياسات المحاسبية  .٣
 

 )يتبع(الموجودات والمطلوبات المالية 
 

 نخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيعاال 
 

نخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في يتم االعتراف بخسائر اال
قتناء إن المبلغ المعاد تصنيفه هو الفرق بين تكلفة اال. حتياطي القيمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخسارةا
نخفاض في القيمة تم اا أي خسارة مة العادلة الحالية ناقصً والقي) بالصافي بعد خصم أي دفعات رئيسية واإلطفاء(

إذا زادت القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع الحقًا لذلك . بها سابقا في قائمة الربح أو الخسارة عترافاال
سارة نخفاض في القيمة، يتم عكس خويمكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث ما وقع بعد تسجيل خسارة اال

نخفاض في القيمة ضمن الربح أو ال يتم عكس خسائر اال. نخفاض القيمة من خالل قائمة الربح أو الخسارةا
 .الخسارة تحت أدوات حقوق الملكية المصنفة كأدوات متاحة للبيع في قائمة الربح أو الخسارة

 

 نخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةاال 
 

 بخالف المخزون (لي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ما
وفي حالة وجود مثل . نخفاض القيمةالتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على ) الضريبة المؤجلة وموجودات

 .القيمةنخفاض في ختبار الشهرة سنوياً لتحديد االايتم . ستردادالقابلة لال الموجودذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة 
 نخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج ولغرض اختبار اال

تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى 
دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات  يتم توزيع الشهرة الناتجة من. أو الوحدات المولدة لنقد

 .الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج
 ا ا أو قيمتها العادلة ناقصً ستخدامً اأو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األكثر  للموجودسترداد إن القيمة القابلة لال

ستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة مد تحديد القيمة عند االيعت. أيهما أكبر ؛تكاليف البيع
ستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية اإلى قيمتها الحالية ب

 .أو وحدة إنتاج النقد للموجودللنقود والمخاطر المحددة 
 أو وحدة توليد النقد عن قيمته  للموجوداض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية نخفعتراف بخسارة االيتم اال

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

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

 األخرى، يتم عكس خسارة  بالموجوداتفيما يتعلق . ال يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة
ا، بعد القيمة الدفترية التي تم تحديده للموجودالهبوط في القيمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القيمة الدفترية 

 .ستهالك واإلطفاء، في حال لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمةخصم اال
 

 رأس المال .ك 
 

 ينطبق عليها فقط إلى الحد الذي ال) حقوق مساهمين(يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكية 

 ).حقوق مساهمين(ق ملكية يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقو. لتزامأو اال الموجودتعريف 
 

 حتياطي النظامياال .ل 
 

من صافي دخلها  ٪١٠وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته 

جتماع اوافق المساهمون في الشركة في . من رأس المال ٪٣٠حتياطي حتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االاالسنوي إلى 

م، على النظام ٢٠١٧مارس  ١٣هـ، الموافق ١٤٣٨جمادى اآلخرة  ١٤ية العمومية غير العادية بتاريخ الجمع

حتياطي من النظام األساسي ليصبح اال ١/٤٤وتعديل المادة رقم . بالنظام الجديد لتزاماألساسي المعدل للشركة لال

 .٪ من رأس المال٣٠النظامي 
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 )يتبع( ةالهامملخص أهم السياسات المحاسبية . ٣
 

 المخصصات .م 
 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق 

يتم تحديد المخصصات عن طريق . ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام

وقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر خصم التدفقات النقدية المستقبلية المت

 .يتم االعتراف بتصفية الخصم كتكلفة تمويل. المحددة لاللتزام
 

 معلومات القطاعات .ن 
 

  في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة  الموجوداتقطاع األعمال يمثل مجموعة من ً والعمليات التي تشترك معا

ً للتقارير التي يتم لمخاطر وعوائد ت ستعمالها اختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا

 .من قبل اإلدارة التنفيذية

  قتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك ايرتبط القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة

 .قتصاديةاالمتعلقة بقطاعات عمل في بيئة 
 

 توزيعات األرباح .س 
 

كما يتم قيد . عتمادها من قبل مجلس اإلدارةالتزام في الفترة التي يتم فيها ايتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية ك

 .توزيعات األرباح النهائية في السنة التي تعتمد خاللها من قبل الجمعية العامة للمساهمين
 

 غير متداول/ التبويب متداول  .ع 
 

 ويتم تبويب األصل كمتداول . لموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغير متداولةتبوب الشركة ا

 :عندما

  ستهالكه في دورة التشغيل العادية؛ايتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو 

 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ 

 الي؛ أويتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز الم 

 لتزام لمدة اثني عشر شهًراعلی األقل استخدام لتسوية النقد وما في حكمه، ما لم يكن ممنوًعا من الصرف أو اال

 .بعد تاريخ المركز المالي
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 لتزام كمتداول عندماويتم تبويب اال: 

  عادية؛تسويته في دورة التشغيل ال يتوقع 

 به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ محتفظ 

 من المقرر تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو 

 لتزام لمدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد تاريخ المركز الماليال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اال. 
 

 ت غير متداولةلتزاماالتزامات األخرى كتقوم الشركة بتبويب كافة اال. 
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 إدارة المخاطر المالية .٤

 

 بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية(مخاطر السوق : إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية

دارة ويركز برنامج إ. ئتمان ومخاطر السيولةومخاطر اال) والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار

 .المخاطر الكلية للشركة على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة
 

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

إن أهم أنواع المخاطر هي . والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة

 .ئتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقديةمخاطر اال

 إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة . يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف عليها

نتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات ايجتمع الفريق ب. عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة

 .لتزام بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعةومشكالت اال

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

تهدف الشركة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة . وأنشطة الشركة

 .لتزاماتهماوبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم و

  مخاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة لتزام اإلدارة بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة الاتراقب لجنة المراجعة

 .المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة

 بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية، ذمم مدينة أخرى، ذمم  تتضمن األدوات المالية المدرجة

لتحقق في السياسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند تم اإلفصاح عن الطرق المتبعة في ا. دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 .في القوائم المالية
 

 مخاطر السوق 
ي  ر ف ذب نتيجة التغي ة للتذب ألدوات المالي تقبلية ل ة المس دفقات النقدي ة أو الت ة العادل رض القيم تتمثل مخاطر السوق في تع

ن المخاطر. أسعار السوق واع م ة أن ن ثالث اطر مخاطر أس: تتكون مخاطر السوق م اطر العمالت ومخ دة ومخ عار الفائ

 .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 
إن الشركة غير معرضة . سعار صرف العمالت األجنبيةتتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أ

رة  ة خالل الفت ركة الجوهري امالت الش راً ألن تع ة، نظ لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادي

ي فإن. تمت باللایر السعودي والدوالر األمريكي دوالر األمريك ل ال ت مقاب ث أن سعر صرف اللایر السعودي مثب ه وحي

 .ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة القائمة بالدوالر األمريكي
 

 مخاطر أسعار السوق األخرى 
ع واال تتعرض الشركة لمخاطر حقوق الملكية ة للبي ة المتاح وق الملكي ن أسهم حق ها والتي تنشأ م م قياس ي ت ستثمارات الت

ارة ربح أو الخس وم .بالقيمة العادلة من خالل ال ا اال تق ي محفظته ة ف ة نسبة األوراق المالي تثمارية إدارة الشركة بمراقب س

 .على مؤشر السوق ابناءً 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٣ 

 )يتبع(إدارة المخاطر     . ٤
 

  مخاطر أسعار األسهم -تحليل الحساسية 
 

هم السعودية اإن جميع  وق األس ي س داول(ستثمارات الشركة المدرجة ف ل ) ت تثمارات مصنفة كاتمث ة ستثمارات متاحاس

غ ٣للبيع، ومن شأن الزيادة بنسبة  ة بمبل وق الملكي ادة حق ى زي ؤدي إل ر أن ت اريخ التقري ٪ في متوسط أسعار األسهم في ت

عودي ١٧٥,٧٤٦,٦٧٠ أن اال. لایر س ن ش بة وم اض بنس ارب ٣نخف أثير يق ه ت ون ل هم أن يك عار األس ي أس ٪ ف

ادة أو االإ. لایر سعودي على حقوق الملكية العائدة للشركة ١٧٥,٧٤٦,٦٧٠ بة ن الزي اض بنس ة األوراق ٣نخف ي قيم ٪ ف

 .المالية المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكية، ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة
 

 ئتمانمخاطر اال 
 

 ف لتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرائتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بمخاطر اال

تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد . ئتماندى الشركة تركيز جوهري لمخاطر االليس ل. اآلخر لخسارة مالية

قتصادية من شأنها أن تؤدي إلى امن األطراف ألنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات 

ئتمان، قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة مخاطر االللحد من التعرض ل. اقديةلتزاماتها التعاإخفاقها في الوفاء ب

ئتمان تجاه العمالء كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر اال. ئتمان على عمالئهاالرسمية عند تطبيق حدود اال

للتخفيف من هذه المخاطر، لدى الشركة . وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها

تتم . لتزام بالدفعاتساس بيانات العميل وتاريخه في االئتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أاتحديد حدود نظام ل

 .نتظامامراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء ب
 

  ئتمان في تاريخ القوائم المالية كالتالياإن الشركة تتعرض إلجمالي مخاطر : 
 

ربيع اآلخر  ٣٠ 
 هـ٩١٤٣

خر اآلربيع  ٣٠
 هـ١٤٣٨

جمادى األولى  ١
 هـ١٤٣٧

    الموجودات المالية
 ٨٤.١٦٤.٣٠١ ٧٢.٨٦٢.٤٩٠ ٦٤.٦٦٢.٣٧٠ الذمم المدينة التجارية

 ١٨٣.٨٦٤.٩٨٠ ٢٥٧.٦١٦.٩٢٩ ١٦٤.٢٠٣.٥٣٤ أرصدة البنوك
 ٢٦٨.٠٢٩.٢٨١ ٣٣٠.٤٧٩.٤١٩ ٢٢٨.٨٦٥.٩٠٤ 

 

ربيع اآلخر  ٣٠ 
 هـ١٤٣٩

ربيع اآلخر  ٣٠
 هـ١٤٣٨

ولى جمادى األ ١
 هـ١٤٣٧

    الموجودات المالية
 ١٨٣,٨٦٤,٩٨٠ ٢٥٧,٦١٦,٩٢٩ ١٦٤.٢٠٣.٥٣٤ مضمونة

 ٨٤.١٦٤.٣٠١ ٧٢.٨٦٢.٤٩٠ ٦٤.٦٦٢.٣٧٠ غير مضمونة
 ٢٦٨,٠٢٩,٢٨١ ٣٣٠,٤٧٩,٤١٩ ٢٢٨.٨٦٥.٩٠٤ 
    



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٤ 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية .   ٤
 

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

 

 هـ١٤٣٧ى ـادى األولــــمـج ١ هـ١٤٣٨ربـيـــع اآلخـر  ٣٠ هـ١٤٣٩ربـيـــع اآلخـر  ٣٠ 

 دــــــــيـرصـال 
 خسائر اإلنخفاض

 الـرصـيــــــــد ةــــــمـيـقـي الــف
 خسائر اإلنخفاض
 الـرصـيــــــــد فــي الـقـيـمــــــة

 فاضخسائر اإلنخ
 ـةفـي الـقـيـمـ

تجاوز االستحقاق لمدة 
 - ١٥.٢٢٩.٦٣٤ - ٣.٩٢٣.٧٨٦ - ٣.٩١٢.٠٦٥ أشهر ٣ -من صفر

تجاوز االستحقاق لمدة 
 - ٢٥.٩٠٥.٥٠١ - ٢٩.٢٥٩.٤١٧ - ٥١.٢٩٧.١٧٠ أشهر ٩ -٣من 

 ٤٤.٤٩٦.٠٩٤ ٨٧.٥٢٥.٢٦٠ ٥١.١٨١.٤٥١ ٩٠.٨٦٠.٧٣٨ ٥٠.٦٣٣.٥٢٧ ٦٠.٠٨٦.٦٦٢ أشهر ٩أكثر من 

 ٤٤.٤٩٦.٠٩٤ ١٢٨.٦٦٠.٣٩٥ ٥١.١٨١.٤٥١ ١٢٤.٠٤٣.٩٤١ ٥٠.٦٣٣.٥٢٧ ٢٩٥.٨٩٧.١١٥ 
 

أشهر ال تزال قابلة للتحصيل  ٩ستحقاقها بأكثر من اتعتقد اإلدارة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تجاوزت موعد 

 .ئتمان العمالءاستناداً إلى سلوك السداد التاريخي والتحليل الشامل لمخاطر ابالكامل 
 

 مخاطر السيولة 
لتزامات امخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء ب

مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته  موجودوقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع . مرتبطة بأدوات مالية

ريق المراقبة المنتظمة لتوفير األموال الكافية من خالل توفير األموال الالزمة تدار مخاطر السيولة عن ط. العادلة

على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية . لتزامات مستقبليةالمواجهة أية 

ستحقاق فيما يلي تحليل اال. لمتداولةاعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات قتراض أو االأو مصادر اال

ال تحتفظ الشركة بموجودات مالية . هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للشركة كما في 

 .إلدارة مخاطر السيولة
 

 هـ٩١٤٣ربيع اآلخر  ٣٠
 سنة أو ١

 سنة ٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية
     وبات مالية غير مشتقةمطل

 ٤٣.٧٥٨.٥٦٤ -- -- ٤٣,٧٥٨,٥٦٤ ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة 

 ٩٤.٨٩٢.٦٥٣ -- -- ٩٤,٨٩٢,٦٥٣ أخرى
 ١٧٤.٩٦١.٠٥٨ -- -- ١٧٤.٩٦١.٠٥٨ توزيعات أرباح مستحقة

 ٣١٣,٦١٢,٢٧٥ -- -- ٣١٣,٦١٢,٢٧٥ 
 

 هـ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠
 سنة أو ١

 سنة ٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

     مطلوبات مالية غير مشتقة

 ٣٢.٥٩٠.٧٧٤ -- -- ٣٢.٥٩٠.٧٧٤ ذمم دائنة تجارية
وذمم دائنة مصروفات مستحقة 

 ٧٣.١٧٩.١٤٩ -- -- ٧٣.١٧٩.١٤٩ وأخرى

 ١٦٢.٩٢٥.١٧٤ -- -- ١٦٢.٩٢٥.١٧٤ توزيعات أرباح مستحقة

 ٢٦٨,٦٩٥,٠٩٧ -- -- ٢٦٨,٦٩٥,٠٩٧ 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٥ 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية  .٤
 

 )يتبع(مخاطر السيولة 
 

 سنة ٣ -١ أقل سنة أو ١ هـ١٤٣٧جمادى األولى  ١ 
 فوائد مستحقة

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية
     مطلوبات مالية غير مشتقة

 ٣٢.٤٤٩.٨٠٧ -- -- ٣٢.٤٤٩.٨٠٧ ذمم دائنة تجارية
نة وذمم دائمصروفات مستحقة 

 ٦٩.٩٧١.٦٥٦ -- -- ٦٩.٩٧١.٦٥٦ أخرى
 ١٥١.٧٣٢.١٥٥ -- -- ١٥١.٧٣٢.١٥٥ توزيعات أرباح

 ٢٥٤,١٣٥,٦١٨ -- -- ٢٥٤,١٥٣,٦١٨ 
 

 .ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل اإلستحقاقات المالية في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير
 

 :مطلوبات المتداولة كما في تاريخ القوائم الماليةات المتداولة والبين الموجودالجدول التالي يبين الفرق 
 

 هـ١٤٣٧جمادى األول  ١  هـ١٤٣٨ خرربيع اآل ٣٠  هـ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠  

 ٤٢٤,٨٨٥,٩٨٦  ٣٤٩,٨١٦,٢٩٤  ٢٦٨.٧٩٥.٦٣٧  موجودات متداولة 

 )٣٣١,٤٥١,٥٢٩(  )٣٥٩,٨٢٠,٨٠١(  )٤٠٧.٨٨٢.٦٣٠(  مطلوبات متداولة

 ٩٣,٤٣٤,٤٥٧  )١٠.٠٠٤.٥٠٧(  )١٣٩.٠٨٦.٩٩٣(  رأس المال العامل
 

هـ ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠ة المنتهية في سنكما هو مبين أعاله في تحليل رأس المال العامل، فقد بلغ العجز في رأس العامل لل

لایر سعودي  ٥٧.٨٩٢.٥٨٣ مبلغ لایر سعودي هذا وقد بلغت اإليرادات المؤجلة كما في ذلك التاريخ ١٣٩.٠٨٦.٩٩٣مبلغ 

ستثناء اإليرادات المؤجلة اصافي العجز في رأس المال العامل بعد والتي تمثل المطلوبات غير نقدية على الشركة وعلية فإن 

 .لایر سعودي ٨١.١٩٤.٤١٠مبلغ 
 

 إدارة مخاطر رأس المال 
 

على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة 

مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية 

 .المستدامة ألعمالها

الملكية وكانت ون إلى حقوق ت الشركة بتعديل نسبة صافي الديقام. ١.٠٠سياسة الشركة هي المحافظة على النسبة دون 

 :كالتالي

 
 ربيع اآلخر ٣٠ 

 هـ٩١٤٣
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧
    

 ٣٦١.٥٦٣.٥٣٤ ٣٩٩.٩٩٩.٣٢٦ ٤٥١.١١٦.٣١١ إجمالي المطلوبات

النقد وما في حكمه: يخصم  )١٨٣.٨٦٤.٩٨٠( )٢٥٧.٦١٦.٩٢٩( )١٦٤.٢٠٣.٥٣٤( 

ديون المعدلصافي ال  ١٧٧.٦٩٨.٥٥٤ ١٤٢.٣٨٢.٣٩٧ ٢٨٦.٩١٢.٧٧٧ 

    

 ٦.٥٢٣.٢٥٤.٨٨٣ ٨.٦٧٩.٩٥٩.٨١٧ ٧,٦٢٨,١٦٢,٤٩٥ إجمالي حقوق الملكية

 ٦.٥٢٣.٢٥٤.٨٨٣ ٨.٦٧٩.٩٥٩.٨١٧ ٧,٦٢٨,١٦٢,٤٩٥ حقوق الملكية المعدلة

إلى حقوق الملكية المعدلةالديون صافي   ٠.٠٢٧ ٠.٠١٦ ٠.٠٣٨ 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٦ 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية  .٤
 

 موجودات والمطلوباتالقيمة العادلة لل 
  لتزام ما ضمن معاملة اما أو دفعها مقابل تحويل  موجودستالمها مقابل بيع االقيمة العادلة هي القيمة التي سيتم

منتظمة بين المشاركين بتاريخ القياس في السوق الرئيسية، أو، في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل سوق 
 .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء. تاريخيمكن للشركة الوصول إليها في ذلك ال

  يتم . أو إلتزام ما، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان لموجودعند قياس القيمة العادلة
ت المستخدمة في ستناداً إلى المدخالاتصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 :أساليب التقييم كما يلي
 في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة  :المستوى األول. 
 للموجودالمدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة  :المستوى الثاني 

 ).أي مستمدة من األسعار(أو غير مباشرة ) أي األسعار(باشرة بصورة م التزام، سواءً واال
 مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة  :المستوى الثالث

 ).المدخالت غير القابلة للمالحظة(
 

 تسلسل القيمة العادلة
 

بتسلسل القيمة العادلة التي تعكس أهم المدخالت المستخدمة في  يلخص الجدول التالي األدوات المالية للشركة المدرجة
 :إجراء القياسات

 

 ٣٠ة المنتهية في سنال
  المستوى األول  القيمة الدفترية  هـ١٤٣٩ربيع اآلخر 

المستوى 
  الثاني

المستوى 
  الثالث

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

           :تظهر بالقيمة العادلة
استثمارات في شركة جبل 

 ٥.٨٥٧.٣١٨.٠١٤  ١١٠.٣٥٦.١٦٨  --  ٥.٧٤٦.٩٦١.٨٤٦  ٥.٨٥٧.٣١٨.٠١٤  عمر للتطوير
استثمار في صندوق 

 ٩٠٤.٢٩٣  --  --  ٩٠٤.٢٩٣  ٩٠٤.٢٩٣  المتاجرة بالسلع
           

 ٣٠السنة المنتهية في 
  المستوى األول  القيمة الدفترية  هـ١٤٣٨خر ربيع اآل

ى المستو
  المستوى الثالث  الثاني

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

           :تظهر بالقيمة العادلة
استثمارات في شركة جبل 

 ٦.٧٥٩.٢٦٩.٤٧٨  ١١١,٦٩١,٥٥٨  --  ٦,٦٤٧,٥٧٧,٩٢٠  ٦.٧٥٩.٢٦٩.٤٧٨  عمر للتطوير
استثمارات في صندوق 

 ٨٨٧.٧١٥  --  --  ٨٨٧.٧١٥  ٨٨٧.٧١٥  المتاجرة بالسلع
           

 ١السنة المنتهية في 
  المستوى األول  القيمةالدفترية  هـ١٤٣٧جمادى األولى 

المستوى 
  المستوى الثالث  الثاني

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

           :تظهر بالقيمة العادلة
استثمارات في شركة جبل 

 ٤.٤٨٠.١١٧.٨٥٢  ١١١.٦٩١.٥٥٨  --  ٤,٣٦٨.٤٢٦.٢٩٤  ٤.٤٨٠.١١٧.٨٥٢  عمر للتطوير
استثمارات في صندوق 

 ٨٧٠.٦٢٠  --  --  ٨٧٠.٦٢٠  ٨٧٠.٦٢٠  تداول السلع
استثمارات في صندوق 

 ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠  --  --  ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠  األهلي للمتاجرة
 

التسلسل الهرمي للقيمة لتزام تقع في مستويات مختلفة من أو اال للموجودإذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة 
العادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من 

 .المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل
 

خالل . التغيير لتقرير التي حدث فيهاللقيمة العادلة في نهاية فترة ا مستويات التسلسل الهرمي بين تعترف الشركة بالتحويالت
 .هـ، لم تكن هناك حركات بين المستويات١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠ة المنتهية في نسفترة ال

 

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



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٧ 

 ممتلكات ومعدات .٥
 

 :مما يليربيع اآلخر  ٣٠نتهية في تتكون الحركة للممتلكات والمعدات خالل السنة الم .أ 
 

 معدات تشغيل مباني أراضي هـ١٤٣٩
أثاث ومفروشات 

 اإلجمـــالــي سيارات وتركيبات
       :التكلفـــة 

 ١.٨٠٧.٥٩٦.٣٠٩ ٢.٢٥٩.٧٧٣ ١١٩.٥٥٣.٨٤٩ ١٥١.٢٨٢.١٦١ ٩٣٣.٠٩٠.٧٥٧ ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ الرصيد في بداية السنة

 ٩.٧٠٢.٤١٤ ٣٩,٥٠٠ ٩٣٧.٧٨١ ٥.٥٠٦.٢٩٤ ٣.٢١٨.٨٣٩ - إضافات 

 )١٢.٤٢٩.١٧٠( - )٥.٢٠٩.٠٠٧( )٧.٢٢٠.١٦٣( - - إستبعادات

 ١.٨٠٤.٨٦٩.٥٥٣ ٢.٢٩٩.٢٧٣ ١١٥.٢٨٢.٦٢٣ ١٤٩.٥٦٨.٢٩٢ ٩٣٦.٣٠٩.٥٩٦ ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ الرصيد في نهاية السنة

       

       :اإلستهالك المتراكـم 

 ٤٤٣.٣٨٩.٢٦٧ ٢.١٢١.١٣١ ٨٦.٤٤٠.٦١١ ٦٣.٥٤٨.٤١٤ ٢٩١.٢٧٩.١١١ - الرصيد في بداية السنة

 ٢٤.٨٥٨.٠٥٩ ١١٨.٦٣١ ٦.٩٣٧.٢٣٣ ٦.٥٢٧.٥٧٤ ١١.٢٧٤.٦٢١ - استهالك السنة

 )٩.٦٧٢.٨١٠( - )٤.٠٧٢.١٥٨( )٥.٦٠٠.٦٥٢( - - إستبعادات
 ٤٥٨.٥٧٤.٥١٦ ٢.٢٣٩.٧٦٢ ٨٩.٣٠٥.٦٨٦ ٦٤.٤٧٥.٣٣٦ ٣٠٢.٥٥٣.٧٣٢ -- الرصيد في نهاية السنة

 ١.٣٤٦.٢٩٥.٠٣٧ ٥٩.٥١١ ٢٥.٩٧٦.٩٣٧ ٨٥.٠٩٢.٩٥٦ ٦٣٢.٧٥٥.٨٦٤ ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ ةصافي القيمة الدفتري

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٨ 

 

 )يتبع(ممتلكات ومعدات .  ٥
 

 معدات تشغيل مباني أراضي هـ١٤٣٨
أثاث ومفروشات 

 اإلجمـــالــي سيارات وتركيبات
       :التكلفـــة 

 ١.٨٠٥.١٤٦.٨٢١ ٣.٧١٣.٦٨٤ ١٢١.٦٧٨.٦٣٦ ١٤٦.٠٠٩.٢٧٨ ٩٣٢.٣٣٥.٤٥٤ ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ الرصيد في بداية السنة
 ١٣.٩٧٨.٩٤٧ - ٢,٧٦٣,٣١٨ ٨.٢٠٤.٢٢٩ ٣.٠١١.٤٠٠ - إضافات 

 )١١.٥٢٩.٤٥٩( )١.٤٥٣.٩١١( )٤,٨٨٨,١٠٥( )٢,٩٣١,٣٤٦( )٢,٢٥٦,٠٩٧( - إستبعادات
 ١.٨٠٧.٥٩٦.٣٠٩ ٢.٢٥٩.٧٧٣ ١١٩.٥٥٣.٨٤٩ ١٥١.٢٨٢.١٦١ ٩٣٣.٠٩٠.٧٥٧ ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ الرصيد في نهاية السنة

       
       :اإلستهالك المتراكـم 

 ٤٢٦.١٥٣.٠٤٥ ٣.٤٦٠.٥١١ ٨٣.١٨٢.٨٧٠ ٥٨,٩٣١,٠٨٣ ٢٨٠.٥٧٨.٥٨١ - الرصيد في بداية السنة
 ٢٤.٥٠٢.٤٣٩ ١١٤.٥١٥ ٧.٢١٦.٤٨٢ ٥.٩٤٥.٠٣٦ ١١,٢٢٦,٤٠٦ - استهالك السنة

 )٧.٢٦٦.٢١٧( )١,٤٥٣,٨٩٥( )٣.٩٥٨.٧٤١( )١,٣٢٧,٧٠٥( )٥٢٥,٨٧٦(  - إستبعادات

 ٤٤٣.٣٨٩.٢٦٧ ٢.١٢١.١٣١ ٨٦.٤٤٠.٦١١ ٦٣.٥٤٨.٤١٤ ٢٩١,٢٧٩,١١١ - الرصيد في نهاية السنة

 في نهاية السنة صافي القيمة الدفترية

 صافي القيمة الدفترية في بداية السنة

٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ 

٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ 
٦٤١.٨١١.٦٤٦ 

٦٥١.٧٥٦.٨٧٣ 
٨٧.٧٣٣.٧٤٧ 

٨٧.٠٧٨.١٩٥ 
٣٣.١١٣.٢٣٨ 

٣٨.٤٩٥.٧٦٦ 
١٣٨.٦٤٢ 

٢٥٣.١٧٣ 
١.٣٤٦.٢٠٧.٠٤٢ 

١.٣٧٨.٩٩٣.٧٧٦ 
 

 :تم توزيعه كما يلي ربيع اآلخر ٣٠ك المحمل للسنة المنتهية في االستهال .ب 
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ 

 ٢٤٬١٥٢٬١٤٤ ٢٤.٥٣٤.٥١٨ النشاطاستهالكات 

 ٣٥٠٬٢٩٥ ٣٢٣.٥٤١ استهالكات إدارية 

 ٢٤.٥٠٢.٤٣٩ ٢٤.٨٥٨.٠٥٩ 
 

مليون لایر سعودي تقريباً  ١١٧هـ مبلغ ١٤٣٩يع اآلخر رب ٣٠ي ي أهلكت دفترياً بالكامل والزالت مستخدمة في التشغيل كما فبلغت تكلفة الممتلكات والمعدات الت .ج 
 .، قامت إدارة الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات وال ترى حاجة إلى تعديلها)مليون لایر سعودي١١٦: هـ١٤٣٨(

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٢٩ 

 
 استثمارات عقارية .٦

 :ربيع اآلخر مما يلي ٣٠لحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة المنتهية في تتكون ا .أ 

 ه١٤٣٨ ه١٤٣٩ 

 
 مباني أراضي

أثاث ومفروشات 

 مباني أراضي اإلجمالي وتركيبات
أثاث ومفروشات 

 اإلجمالي وتركيبات
         :التكلفـــة 

 ٣٢٢.٠١٤.٤٦٠ ٤٣.١٥٢.٨٣٧ ٢١٢.٧٧٩.٢٧٩ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ ٣٣٠.٩٩٤.١٣٤ ٤٩.١٩٠.٨٣٩ ٢١٥.٧٢٠.٩٥١ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ الرصيد في بداية السنة
 ٩.٢٠٨.٩٢٠ ٦.٢٦٧.٢٤٨ ٢.٩٤١.٦٧٢ - ٣.٨٠٠.٤٥٢ ٣.١٤٩.٥٧٣ ٦٥٠.٨٧٩ - اإلضافات 
 )٢٢٩.٢٤٦( )٢٢٩.٢٤٦( - - )١.٨٧٣.٤٠٣( )١.٨٧٣.٤٠٣( - - إستبعادات

 ٣٣٠.٩٩٤.١٣٤ ٤٩.١٩٠.٨٣٩ ٢١٥.٧٢٠.٩٥١ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ ٣٣٢.٩٢١.١٨٣ ٥٠.٤٦٧.٠٠٩ ٢١٦.٣٧١.٨٣٠ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ الرصيد في نهاية السنة
         :االستهالك المتراكـم 

 ١١٠.٤٧٥.٣٧٧ ٣٨.٨٣٤.٦٣٥ ٧١.٦٤٠.٧٤٢ - ١١٣.٦٢٦.٦٢٠ ٣٩.٣٢٦.٣٤٣ ٧٤.٣٠٠.٢٧٧ - الرصيد في بداية السنة
 ٣.٣٦٣.٨٩٦ ٧٠٤.٣٦١ ٢.٦٥٩.٥٣٥ - ٣.٥٧٢.٢٥١ ٨٧٣.١٨٣ ٢.٦٩٩.٠٦٨ - اإلضافات 

 )٢١٢.٦٥٣( )٢١٢.٦٥٣( - - )١.٨٣٢.٤١٣( )١.٨٣٢.٤١٣( - - بعاداتإست

 ١١٣.٦٢٦.٦٢٠ ٣٩.٣٢٦.٣٤٣ ٧٤.٣٠٠.٢٧٧ - ١١٥.٣٦٦.٤٥٨ ٣٨.٣٦٧.١١٣ ٧٦.٩٩٩.٣٤٥ - الرصيد في نهاية السنة
 ٢١٧.٣٦٧.٥١٤ ٩.٨٦٤.٤٩٦ ١٤١.٤٢٠.٦٧٤ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ ٢١٧.٥٥٤.٧٢٥ ١٢.٠٩٩.٨٩٦ ١٣٩.٣٧٢.٤٨٥ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ نهاية السنة صافي القيمة الدفترية

 ٢١١.٥٣٩.٠٨٣ ٤.٣١٨.٢٠٢ ١٤١.١٣٨.٥٣٧ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ ٢١٧.٣٦٧.٥١٤ ٩.٨٦٤.٤٩٦ ١٤١.٤٢٠.٦٧٤ ٦٦.٠٨٢.٣٤٤ السنة بداية صافي القيمة الدفترية
 

العادلة لهذه  للقيمةووفقًا آلخر قياس  .ألغراض اإليجار والتي تحتفظ بها الشركة ٢تتمثل االستثمارات العقارية في محالت المركز التجاري بالفندق واألبراح ومشروع جبل عمر  .ب 

: لایر سعودي ١١.٤٥٩.٠٤٠.٠٠٠(لایر سعودي  ١٠,٥٥٩,٦٥٣,١٨٥ ة العادلةبلغت القيموالتي تمت من خالل مقيمين معتمدين فقد ه ١٤٣٩االستثمارات في جمادى اآلخرة 

 .)ه١٤٣٨رجب 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٠ 

 
 ستثمارات المتاحة للبيعاال .٧

 

 :ات المتاحة للبيع بشكل رئيسي مما يليستثمارتتكون اال
 

 ه١٤٣٧جمادى األولى  ١ ه١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠ ه٩١٤٣ربيع اآلخر  ٣٠ إيضاح 
 ٤.٤٨٠.١١٧.٨٥٢ ٦.٧٥٩.٢٦٩.٤٧٨ ٥.٨٥٧.٣١٨.٠١٤ أ جبل عمر للتطوير

 ٨٧٠.٦٢٠ ٨٨٧.٧١٥ ٩٠٤.٢٩٣  صندوق المتاجرة بالسلع
  ٤.٤٨٠.٩٨٨.٤٧٢ ٦.٧٦٠.١٥٧.١٩٣ ٥.٨٥٨.٢٢٢.٣٠٧ 

 

العادلة  ستثمارات المصنفة بالقيمةاالى هـ، تم رفع القيود المفروضة عل١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠ة المنتهية في سنخالل ال .أ 

 المساهمين أسهم والتي كانت مقيدة مقابل فترة تقييد سهم ٩٥.٨٧٨.٥٧٦جبل عمر للتطوير والبالغة  في شرکة

 .المؤسسين
 

 

 :بيع فيما يليستثمارات المتاحة للتتمثل حركة اال .ب 
 

 ه١٤٣٧جمادى األولى  ١ ه١٤٣٨ربيع الثاني  ٣٠ ه١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠ 
 ٦.٧٢٨.١٨٠.١٢٥ ٤.٤٨٠.٩٨٨.٤٧٢ ٦.٧٦٠.١٥٧.١٩٣ الرصيد في بداية السنة

أرباح غير محققة من استثمارات ) / خسائر(
 )٢.٢٤٧.١٩١.٦٥٣( ٢.٢٧٩.١٦٨.٧٢١ )٩٠١.٩٣٤.٨٨٦( متاحة للبيع

 ٤.٤٨٠.٩٨٨.٤٧٢ ٦.٧٦٠.١٥٧.١٩٣ ٥.٨٥٨.٢٢٢.٣٠٧ 
 

 دفعات مقابل إستثمار .٨
 

باإلجماع ) م٢٠١٣نوفمبر  ٢٨الموافق (هـ ١٤٣٥محرم  ٢٥الذي عقد بتاريخ ) ١٣٣(قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 

تطوير المساهمة بحصة نقدية في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير، والتي تعمل في مجال التطوير العقاري وستقوم ب

مليون  ٢٨٫٨٤بلغ هـ بدفع م١٤٣٥جمادى األولى  ١١تاريخ وبموجب هذا القرار، قامت الشركة ب. منطقة جبل الشراشف

مليون لایر سعودي وفقاً  ١٧٥٪ من القيمة اإلجمالية لالكتتاب األولي والبالغة ١٦.٤٨لایر سعودي، تمثل ما نسبته 

 . لالحتياجات الفعلية للشركة المطورة
 

 مستحقة من طرف ذو عالقةمبالغ  .٩
 

كما في  لایر سعودي ٣٥٩.٥٦٤.٩٥٠والبالغة ) شركة جبل عمر للتطوير ( تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة 

من شركة مكة لإلنشاء والتعمير إلى  قيمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدية المتبقية المدفوعة هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠

نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا اإلجراءات القانونية لنقل ملكيتها لشركة جبل عمر  تطويرشركة جبل عمر لل

سم شركة جبل عمر للتطوير، اوبمجرد أن يستكمل المالكون جميع اإلجراءات القانونية لنقل ملكية هذه العقارات ب .للتطوير

  علماً بأن هذه المبالغ اليوجد عليها أي فوائد مكة لإلنشاء والتعميرجبل عمر للتطوير بسداد هذا المبلغ لشركة ستقوم شركة 
 .أو مرابحات يتم إحتسابها على الرصيد المستحق

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣١ 

 
 الذمم المدينة التجارية .١٠

 

 :تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي
 

 إيضاح 
 ربيع اآلخر ٣٠

 هـ٩١٤٣
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧

     

 ٢٧٬٨١٦٬٦٥٩ ٣٥٫٤٠٢٫١٣٥ ٤٤.٦٠٣.٩٨٤  المركز التجاري

 ١٤.٧٥٦.٢٤٧ ١٥.٣٤٨.٥٢٣ ١٤.٣٦٦.٠٢٢  مركز اإلعاشة

 ١٣.٠٦٥.٧٢٦ ١٣.٠٦٥.٧٢٦ ١٣.٠٦٥.٧٢٦  نزل الشهداء

 ٥٥٨.٤٥٧ ٥٥٨.٤٥٧ ٥٥٨.٤٥٧  مركز الشهداء التجاري

 ٦١٬٢٥٤٬٤٩١ ٤٧٬٩٤٠٬٤٣٨ ٤٠.٧٦٨.٢٨٥  النزالء -فنادق وأبراج 

 ١١٬٢٠٨٬٨١٥ ١١.٧٢٨٫٦٦٢ ١.٩٣٣.٤٢٣ ٢٦ أطراف ذات عالقة -خرى أ

 ١٢٨.٦٦٠.٣٩٥ ١٢٤.٠٤٣.٩٤١ ١١٥.٢٩٥.٨٩٧  اإلجمالي

     يخصم:

 )٤٤.٤٩٦.٠٩٤( )٥١.١٨١.٤٥١( )٥٠.٦٣٣.٥٢٧( ١-١٠  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

  ٨٤.١٦٤.٣٠١ ٧٢.٨٦٢.٤٩٠ ٦٤.٦٦٢.٣٧٠ 
 

 في الذمم التجارية المدينة والذمم  نخفاضئتمان والسوق وخسائر االة بتعرض الشركة لمخاطر االالمعلومات المتعلق

 .٤األخرى متضمنة في إيضاح رقم 
 

 :تتألف الحركة على مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم التجارية كما يلي ١-١٠
 

  
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٩
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧

    

 ٤٢,٢٧٧,٧٠٨ ٤٤,٤٩٦,٠٩٤ ٥١.١٨١.٤٥١ الرصيد في بداية السنة

 ٦,٦٣٣,٠٩٦ ٦,٦٨٥,٣٥٧ ٣,٩٥٢,٠٧٦ اإلضافات

 (٤٫٤١٤٫٧١٠) -- (٤٫٥٠٠٫٠٠٠) مخصصات إنتفت الحاجة إليها

 ٤٤.٤٩٦.٠٩٤ ٥١.١٨١.٤٥١ ٥٠.٦٣٣.٥٢٧ الرصيد في نهاية السنة
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٢ 

 
 مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى .١١

 

 :عات مقدماً والذمم المدينة األخرى مما يليتتكون المدفو
 

  
 

 إيضاح
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٩
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧
     

 ٩٬٢٣٥٬٠٧١ ٤٬٣٩٦٬٩٨١ ٥.٩٢٧.٧٩٤  دفعات مقدمة لموردين

 ١٠.٠٠٠.٠٠٠ -- --  ودائع لدى آخرين

 ٧٬٨٠٤٬٤٥٢ ٦٬٢٦٦٬٨٣٣ ٦.٨٠٨.٠٧٠  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ٢.٠٣٦.٤٥٦ ٢.٣٦٩.٠٢٣ ٢.٢٨١.٧٢٨  سلف عاملين
 ٢.٦٤٤.٠١٦ ٣.٧٢١.٤٦٦ ٢٣.١٤٠.٠٧٢  أرصدة مدينة أخرى

 ١٧.٣٦٤.١٤٣ ١٧.٣٦٤.١٤٣ ١٧.٣٦٤.١٤٣ ١-١١ مشروع الطريق الغربي الموازي 
 ٤٩.٠٨٤.١٣٨ ٣٤.١١٨.٤٤٦ ٥٥.٥٢١.٨٠٧  اإلجمالي

 )٣٧٦.٩٥٠( )٣٧٦.٩٥٠( )٣٧٦.٩٥٠(  االنخفاض في قيمة سلف للموظفين: يخصم
مشروع "االنخفاض في القيمة : يخصم

 "الطريق الغربي
 
١-١١ 

 
)١٧.٣٦٤.١٤٣( 

 
)١٧.٣٦٤.١٤٣( 

 
)١٥.١٠٦.٨٠٢( 

  ٣٣.٦٠٠.٣٨٦ ١٦.٣٧٧.٣٥٣  ٣٧.٧٨٠.٧١٤ 
 

كة بإجمالي باإلضافة لمبالغ أخرى متنوعة تكبدتها الشر ،ومجسمات ،ستشارات، تصاميمايتمثل هذا البند في أتعاب  ١-١١

ً مقابل دراسات مشروع الطريق الموازي الغربي بموجب األمر السامي  ١٧.٣٦مبلغ  مليون لایر سعودي تقريبا

هـ والذي تم إسناده فيما بعد إلى شركة أم القرى للتنمية ١٤٢٤جمادى األول  ١٤وتاريخ  ٢٢٥٨٩الكريم رقم 

للتكاليف التي  القابلة للتحققنخفاض في القيمة ل االقامت إدارة الشركة بتكوين مخصص مقاب. والتطوير العقاري

 .تكبدتها مقابل المشروع بالكامل

 

 مقتناة بغرض المتاجرة ستثماراتا .١٢
 

مليون وحدة في  ٧٠.٣ستثمار في صندوق األهلي للمتاجرة باللایر السعودي حيث تم شراء باال ة، قامت الشركةسنخالل ال

وقامت الشركة  .يستثمر هذا الصندوق في تعامالت المرابحة واألدوات اإلسالمية. مليون لایر سعودي ٩٠الصندوق بقيمة 

ألف لایر تم  ٦٦٢مليون لایر، والذي نتج عنه أرباح محققة بمبلغ  ٩٠.٦٦بمبلغ  هـ١٤٣٨خالل سنة  ببيع هذا االستثمار

 .إدراجها ضمن بند إيرادات أخرى بقائمة الدخل

 

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٣ 

 

 نقد وما في حكمه .١٣
 

 ما في حكمه مما يلييتكون النقد و: 
 

  
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ٩١٤٣
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧
     

 ١٨٣.٥٦٥.٩٨٠ ٢٥٧.٣٣٢.٩٢٩ ١٦٣.٨٦٥.٨١٣  نقد لدى البنوك
 ٢٩٩.٠٠٠ ٢٨٤.٠٠٠ ٣٣٧.٧٢١  نقد في الصندوق

  ١٨٣.٨٦٤.٩٨٠ ٢٥٧.٦١٦.٩٢٩ ١٦٤.٢٠٣.٥٣٤ 
 

 
 رأس المال .١٤

 
: هـ١٤٣٨(مليون سهم عيني ونقدي  ١٦٤,٨١٦,٢٤٠هـ، يتكون رأسمال الشركة من ١٤٣٩آلخر ربيع ا ٣٠كما في 

 .لایر سعودي ١٠قيمة كل منها ) مليون سهم عيني ونقدي ١٦٤,٨١٦,٢٤٠
 

 هـ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠ هـ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠  
 القيمة األسمية عدد األسهم القيمة األسمية عدد األسهم  
      

 ٧٣٩.٠٧٧.٩٠٠ ٧٣.٩٠٧.٧٩٠ ٧٣٩.٠٧٧.٩٠٠ ٧٣.٩٠٧.٧٩٠  يةأسهم عين
 ٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠ ٩٠,٩٠٨,٤٥٠ ٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠ ٩٠,٩٠٨,٤٥٠  أسهم نقدية

  ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ١٦٤.٨١٦.٢٤٠ ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ١٦٤.٨١٦.٢٤٠ 
 

 إحتياطي نظامي .١٥
 

من أرباحها  ٪١٠ن تجنب في كل سنة وفقاً للنظام األساس للشركة ونظام الشركات السعودي السابق، يتعين على الشركة أ

إن نظام الشركات السعودي الجديد الذي . من رأس المال ٪٥٠الصافية لتكوين إحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 

 ٪١٠يتطلب من الشركات أن تجنب في كل سنة ) م٢٠١٦مايو  ٢الموافق (هـ ١٤٣٧رجب  ٢٥دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

إعتباراً من العام المالي . من رأس المال ٪٣٠لتكوين إحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي من أرباحها الصافية 

من رأس  ٪٦٩من صافي األرباح لتكوين إحتياطي نظامي، وذلك لبلوغ رصيده  ٪١٠هـ تم إيقاف تجنيب ١٤٣١/ ١٤٣٠

قامت . هـ١٤٣٠شعبان  ٢١ة للشركة بتاريخ عاممن النظام األساسي للشركة والذي أقرته الجمعية ال ٤٢/١المال طبقاُ للمادة 

مليون لایر من اإلحتياطي النظامي إلى األرباح المبقاة خالل آخر ثالث سنوات بعد موافقة  ٣٠٠الشركة بتحويل مبلغ 

من النظام األساسي للشركة ليكون اإلحتياطي النظامي للشركة  ٤٤/١وتم تعديل المادة . الجمعية العامة لمساهمي الشركة

 .من رأس المال ٪٣٠
 
 
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٤ 

 
 مزايا الموظفين .١٦

 

 وصف عام لخطة مزايا الموظفين المحددة: 
 

تعادل منفعة مكافأة نهاية . وفقاً لنظام العمل السعودي) خطة مزايا محددة(يتعين على الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمات 

وبما يشمل كسور السنة باإلضافة إلى  الخدمة نصف راتب الشهر األخير لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى

عوامل االستحقاق . التالية وبما يشمل كسور السنة/راتب الشهر األخير كامالً عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية

 .ومكافأة نهاية الخدمة غير ممولة. يتم تطبيقها في حاالت االستقالة
 

 اريةمنهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة االكتو: 
 

، تم استخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلك "مزايا الموظفين) "١٩(التزاًما بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

بموجب هذه الطريقة يتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة وذلك لكل ميزة سوف . لتحديد التزامات الخطة

التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة تعتمد على معادلة االستحقاق . رأس عملهميستحقها أعضاء الخطة الذين هم على 

ومدة الخدمة في تاريخ التقييم، ويتم احتساب المزايا بناًءا على الراتب األخير المتوقع أن يحصل عليه الموظف عند 

ة المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم التزامات الخطة هي القيمة االكتوارية الحالية للمزايا المستحق. بلوغه سن التقاعد

 .على رأس عملهم في تاريخ التقييم
 
 
 

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٥ 

 )يتبع(مزايا الموظفين .  ٦١
 

 :فتراضات الرئيسية التاليةاال ستخدامكتواري خارجي مستقل بااقبل خبير  يتم إعداد التقييم من )أ 
 

م  دولي رق بي ال ار المحاس اً للمعي ون اال١٩وفق ب أن تك ات، يج ها كتواال فتراض ع بعض ة م زة ومتوافق ر متحي ة غي اري

أة تعتبر اال. البعض ديم مكاف ة لتق ة النهائي تحدد التكلف ي س رات الت ركة للمتغي فتراضات هي أفضل تقديرات من جانب الش

 :فتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يليوتتمثل اال. نهاية الخدمة
 

 :معدل الخصم
 

، يتم ١٩وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم . الحالية للفوائد المتوقعة تواريةيستخدم هذا المعدل للحصول على القيمة اإلك

ستحقاقات ما بعد التوظيف بالرجوع إلى عوائد السوق في نهاية فترة التقرير ا تحديد المعدل المستخدم لخصم إلتزامات

تقاق معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات وفقا للممارسة المتبعة لدينا، يتم إش. على السندات التجارية ذات الجودة العالية

 ستحقاقاذات  AA-AAAالمصنفةسوق الدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على السندات التجارية 

ستحقاقات ما بعد ا لتزاماتاويصل متوسط مدة . ستحقاقات ما بعد التوظيفا لتزاماتآجل تتفق مع المدة المقدرة ال

 .سنة ١١.٧٦ى نتهاء الخدمة إلا
  ٣.٦٠: هـ١٤٣٧جمادى األولى  ١/ سنوياً  ٪٣,٧٥: هـ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠(٪ سنويًا ٣.٥ -معدل الخصم٪(. 
  ٣,٧٥: هـ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠(سنويًا  ٪٣.٧٥معدل زيادة الرواتب٪  ً : هـ١٤٣٧جمادى األولى  ١/ سنويا

٣.٧٥٪(. 
 

 :لتزامات مزايا الموظفينا تتمثل الحركة على )ب 
 

 
 ربيع اآلخر ٣٠

 هـ٩١٤٣
 ربيع اآلخر ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧
    

 ٣٢.٣٦٥.٨٥٨ ٣٠.١١٢.٠٠٥ ٤٠.١٧٨.٥٢٥ لتزام كما في بداية السنةالقيمة الحالية لال
الحالية المحملة على قائمة  سنةمكونات مصروفات ال

    الربح أو الخسارة
 ٦.٧٥٧.٧٩٥ ٥.٧٧٢.٠٤٧ ٣.٥٩٤.٨٦٧ تكلفة الخدمة الحالية

 -- ١.٠٨٥.٢٩٧ ١,٤٩٢,١١٥ تكلفة الفوائد

 ٦.٧٥٧.٧٩٥ ٦.٨٥٧.٣٤٤ ٥.٠٨٦.٩٨٢ إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة

    :عناصر الدخل الشامل اآلخر
 )٥.٢٨٦.٢١٣( ٦.٧٦٨.٥٧١ ١,٧١١,٣٩٤ مزايا الموظفين لتزاماتإعادة القياس ال

 )٣.٧٢٥.٤٣٥( )٣.٥٥٩.٣٩٥( )٣.٧٤٣.٢٢٠( الل السنةالمزايا الفعلية المدفوعة خ

 ٣٠.١١٢.٠٠٥ ٤٠.١٧٨.٥٢٥ ٤٣.٢٣٣.٦٨١ لتزام في نهاية السنةالقيمة الحالية لال



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٦ 

 
 إيرادات مؤجلة .١٧

 

  
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٩
 ربيع اآلخر ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧

 ٣٥,٧٦٩,١٨٤ ٣٦.٧٣٣.٩١٨ ٣٦.٠١٠.٩٧٠  إيرادات المركز التجاري

 ٦٩٥,٤٣٩ ٨٩٢,٥٠٠ ١٦٢,٤٩٧  إيرادات وحدات سكنية مؤجرة

 ١,٥١٣,٣٣٤ ١.٧٢٤.١٢٧ ١,٩٥٠,٠٠٠  ٢إيرادات تأجير عقارات جبل عمر 

 ٣٠,٢٧١.٧٢٣ ٣٠,٥٦٨,٧٣٢ ١٩,٧٦٩,١١٦  دفعات مقدمة من العمالء

  ٦٨.٢٤٩.٦٨٠ ٦٩.٩١٩.٢٧٧ ٥٧.٨٩٢.٥٨٣ 
 

 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى .١٨
 

  
اآلخر  ربيع ٣٠

 هـ١٤٣٩
 ربيع اآلخر ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧

 ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠  )٢٦(إيضاح  – مستحق لطرف ذو عالقة

 ١٧,٥٢٤,٣٣٧ ٢٢,٣٢٨,٩٥٢ ٣٨,٥٣٣,٢٤٨  مصاريف مستحقة 

 ٨٤٣,٨١٠ -- --  رواتب مستحقة 

 ٧٣٠,٢٩٤ ٨٤١,١٢٠ ٨٠٠,٠٦٥  بدالت سفر وإجازات

 ٨٧٣,٢١٥ ٩,٠٧٧ ٥,٥٥٩,٣٤٠  ت أخرىمطلوبا

  ٦٩.٩٧١.٦٥٦ ٧٣.١٧٩.١٤٩ ٩٤.٨٩٢.٦٥٣ 
 

 أرباح مستحقة توزيعات  .١٩
 

 :التوزيعات فيما يلي دائنيتتمثل الحركة علي  .أ 
 

 إيضاح 
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٩
 ربيع اآلخر ٣٠

 هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧

 ١٤٦.٤٥٩.٩٨٦ ١٥١.٧٣٢.١٥٥ ١٦٢.٩٢٥.١٧٤  ةسنالرصيد في بداية ال

 ٤١٤.٢٤٠.٦٠٠ ٤١٤.٢٤٠.٦٠٠ ٤١٤.٢٤٠.٦٠٠ ب توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة

 )٤٠٨.٩٦٨.٤٣١( )٤٠٣.٠٤٧.٥٨١( )٤٠٢.٢٠٤.٧١٦(  توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة

  ١٥١.٧٣٢.١٥٥ ١٦٢.٩٢٥.١٧٤ ١٧٤.٩٦١.٠٥٨ 
 

رت .ب  اريخ  أق دة بت ركة والمنعق ة للش ة العام ع ٢٥الجمعي ق ١٤٣٨بان ش ـ، المواف ايو  ٢١ه اح ٢٠١٧م ع أرب م توزي

غ ١٤٣٨ اآلخرربيع  ٣٠للمساهمين عن السنة المنتهية في  ـ بمبل ع  ٤١٢ه ون لایر سعودي بواق لایر سعودي  ٢.٥ملي

غ من رأس المال المدفوع والموافقة عل ٪٢٥للسهم الواحد والتي تمثل نسبة  س اإلدارة بمبل أة أعضاء مجل  ٢.٢ى مكاف

 .سعودي لایرمليون 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٧ 

 
 الزكاة .٢٠

 المحمل على السـنة  )أ
 

 :ربيع اآلخر مما يلي ٣٠للسنة المنتهية في على قائمة الدخل الشامل تتكون الزكاة المحملة 
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ 
 ٧.٠٢٤.٨٤٣ ٧.٠٩٤.٥٨٦ لزكاة والدخلل للهيئة العامةالمستحقة 

المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية والمعفاة 
 ٣٦٠.٨٧٤ ٣٦٤.٤٥٦ ٤٤٦٠الزكاة طبقاً للفتوى رقم من 

 ١٣.٧٥٠.٠٠٠ ١٥.٧٧٤.٠٢٤ المحمل عن سنوات سابقة
 ٢١.١٣٥.٧١٧ ٢٣.٢٣٣.٠٦٦ 

 

 :ربيع اآلخر هي كما يلي ٣٠المكونات الهامة للوعاء الزكوي للسنة المنتهية في 
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ 
   :اإلضــافات

 ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ رأس المــال
 ١٠٨.٢٤٥.٨٠٨ ٩٢.٥٥٠.٦٩٢ األرباح المبقاة

 ٣٣٤.٠١٨.٨٢٨ ٢٩٨.٣٦١.٦٨٢ صافي الدخل المعدل
 ٩٣٦.٢٨٠.٦٨٥ ٨٣٦.٢٨٠.٦٨٥ احتياطي نظامي

 ١٧٥.١١٦.١٨٧ ١٧٤.٩٦١.٠٥٨ توزيعات مستحقة
 ٥٤.٦٩٣.٦٦٥ ١١٢.٥٢٠.١٩٧ المخصصات

 ٣.٢٥٦.٥١٧.٥٧٣ ٣.١٦٢.٨٣٦.٧١٤ إجمالي اإلضافات
   :الخصومات

 )٢.٩٦١.٠٨٨.٩٠٠( )٢.٩٧١.٣٠٥.٩٦٤( )بالصافي(ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية 
 ٢٩٥.٤٢٨.٦٧٣ ١٩١.٥٣٠.٧٥٠ الوعاء الزكوي

 

 مخصص الزكاة )ب 
 

 :الحركة في مخصص الزكاة كالتالي
 

 
 

ربيع اآلخر  ٣٠
 هـ١٤٣٩

ربيع اآلخر  ٣٠
 هـ١٤٣٨

جمادى األولى  ١
 هـ١٤٣٧

 ٩.٨٨٠.٧٤٣ ٩.٠٤٨.٢٣١ ٢١.٢٠٦.٤٢٧  الرصيد في بداية السنة
 ٩.٠٤٨.٢٣١ ٧.٣٨٥.٧١٧ ٧.٤٥٩.٠٤٢  مخصص السنة

 -- ١٣.٧٥٠.٠٠٠ ١٥.٧٧٤.٠٢٤  المحمل للسنوات السابقة
 )٩.٨٨٠.٧٤٣( )٨.٩٧٧.٥٢١( )٨.٠٦١.٧٢١(  المدفوع خالل السنة

 ٩.٠٤٨.٢٣١ ٢١.٢٠٦.٤٢٧ ٣٦.٣٧٧.٧٧٢  الرصيد في نهاية السنة
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٨ 

 

 )يتبع( الزكاة. ٢٠
 

وقد  .لایر سعودي ٣١.١٤٥.٨٢٦هـ بمبلغ ١٤٣٠هـ حتى ١٤٢٤الزكوية للسنوات من عام  ستلمت الشركة الربوطا )ج 

الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب  ستئنافيةعتراض إلى اللجنة االعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع االا

كما ورد للشركة الربط الزكوي للسنة . بتدائيةعلى قرار اللجنة اال  سعودي بناًءالایر ٣١.١٣٠.٢٣٠ضمان بمبلغ 

وقد  لایر سعودي، ١٦.٥٩٣.٢٠٧ستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ اهـ ب١٤٣١ ربيع الثاني ٢٩المنتهية في 

بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  الزكوية ستئنافيةعتراض إلى اللجنة االعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع االا

 .بتدائيةعلى قرار اللجنة اال ا سعودي بناءً لایر ١٦.٥٩٣.٢٠٧
 

ستئنافية الضريبية من اللجنة اال تلقت الشركة خطابًا يتضمن قراًرا هـ،١٤٣٨ خرربيع اآل ٣٠خالل السنة المنتهية في 

ستئناف المقدم هـ يفيد برفض اال١٤٣٠هـ إلى ١٤٢٤للسنوات من  هـ بخصوص الربط الزكوي١٤٣٨لسنة  ١٦٤٧رقم 

بتاريخ و .ة إلعادة الربط، وقد قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظاممن الشرك

من المحكمة اإلدارية بالرياض؛  هـ١٤٣٨ذو الحجة  ٢٨ استلمت الشركة الحكم الصادر بتاريخه ١٤٣٩محرم  ١٤

وقامت الشركة باستئناف ضد الحكم  .ة الضريبيةويتضمن رفض الدعوى المقامة من الشركة ضد حكم اللجنة االستئنافي

 .هـ١٤٣٩صفر  ١٢بتاريخ  ٧٦/٤٣٩السابق لدى رئيس المحكمة االستئنافية بالرياض بموجب خطابها رقم 
 

ستئنافية الضريبية اال ا من اللجنةهـ، تلقت الشركة خطابًا يتضمن قرارً ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠المنتهية في  السنةخالل 

المقدم من الشركة إلعادة الربط  ستئنافهـ يفيد برفض اال١٤٣١لسنة  هـ بخصوص الربط الزكوي١٤٣٨للسنة  ٨رقم 

 .وقد قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام
 

تاريخ وه ٣٢٢٠٢/١٦/١٤٣٨ورد للشركة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم ه ١٤٣٨ذو الحجة  ١٩بتاريخ 

ه ١٤٣٧حتى ه ١٤٣٢بخصوص طلب بيانات خاصة باإلقرارات الزكوية لألعوام من ه ١٤٣٨ذو الحجة  ٩١٩

 بتاريخ ١٨/٤٣٩وقامت الشركة بإمداد الهيئة بما طلبته بموجب خطاب رقم . لالطالع والدراسة وإنهاء الموقف

 .ه١٤٣٩محرم  ١٤
 

هـ ولم تتسلم أي ربوط زكوية عن ١٤٣٨هـ حتى ١٤٣٢ات من وقد قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن السنو

 .تلك السنوات
 

في صالح الشركة وأن المخصصات المرصودة ) ج/ ٢٠(تعتقد إدارة الشركة بأن اإلعتراضات المبينة في اإليضاح  )د 

 .كافية لمواجهة اإللتزامات الزكوية المستقبلية

 
 إيرادات النشاط .٢١

 

 :مما يليربيع اآلخر  ٣٠تتكون إيرادات النشاط كما في 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ إيضاح 

 ١٥٣٬٠١١٬٩٤٩ ١٥٧.١٩٦.٨٥٨  ١ -٢١ إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة 
 ٢١١.٣٠٨.٢١٤ ١٨٣.٤١٤.١٧٦  إيرادات الفندق

 ٢٣٤.٣٨٢.٢٤١ ٢٢٢.٧٤٥.٧٠٧  إيرادات األبراج 
  ٥٩٨.٧٠٢.٤٠٤ ٥٦٣.٣٥٦.٧٤١ 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٣٩ 

 
 إيرادات النشاط . ١٢

 إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة ١-٢١
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ 
   

 ١٤٦٬٥٤٥٬٠١٠ ١٥١.٧٩٢.٧٢٨ إيرادات المركز التجاري

 ٣٬٣٣٦٬٩٣٩ ١.٦٣٠.٠٠٣ إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

 ٣٬١٣٠٬٠٠٠ ٣.٧٧٤.١٢٧ (*)إيرادات أخرى 

 ١٥٣٬٠١١٬٩٤٩ ١٥٧.١٩٦.٨٥٨ 
 

 .ادات األخرى في اإليرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمرتتمثل االير(*) 
 

 تكلفة اإليرادات  .٢٢
 

 :ربيع اآلخر مما يلي ٣٠ للسنة المنتهية فييرادات تتكون تكلفة اإل
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ 
 ٢٠١.٦٠٢.٢٥٧ ١٩٠.٤٦١.٢٦٦ تشغيل الفندق واألبراج

 ٢٧.٥١٦.٠٤٠ ٢٨.١٠٦.٧٦٩ االستهالكات
 ١٣٬٧٢١٬١١٩ ١٥.٥١٦.٦١٣ فينرواتب وتكاليف موظ

 ٩٬٩٤٣٬٤٧٢ ١٠.٨٢٩.٨٩١ منافع

 ٣٬٢٣٩٬٤٨٤ ٥.٤٠٢.٦٤٨ صيانة وإصالح

 ١٬٤٤٢٬٧١٥ ١.٠٧١.٢٥٩ عالج عاملين

 ٤٩٠٬٤٥٥ ٦٠٥.٣٨١ مصروفات ومواد نظافة  

 ٣٩٤٬٦٧٨ ٦٧٧.١١٩ شتراكاتارسوم و

 ٣٧٥٬٠٠٠ ٢٩٥.٠٠٠ نقل وتحميل

 ٢٦١٬٦٣٥ ٢٥١.٦١٠ تأمين

 ١٠٨٬٠٠٠ ٩٠٩.٨٨٠ إشراف أمني

 ٩٨٬٣١٣ ١١٨.٣٢٢ بريد وبرق وهاتف

 ٥٧٬٩٠٤ ٣٦.٧١٠ قرطاسية 

 ٢٢٥٬١٩٤ ٢٩٧.٤٨٦ أخرى

 ٢٥٩٫٤٧٦٫٢٦٦ ٢٥٤.٥٧٩.٩٥٤ 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٠ 

 
 مصروفات إدارية  .٢٣

 :مما يليربيع اآلخر  ٣٠تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ إيضاح 

 ٦٬١٥٤٬٣٧٨ ٦.١٠٩.٦٥٩  ين رواتب وتكاليف موظف

 ١٬٥٥١٬٢٢٤ ٩٣١.٨٧٠  دعاية وإعالن 

 ٤٬٠٥٦٬٨١٩ ٢.٧٩٧.٣٥١  تسويات فروقات جردية

 ١٬١٧٤٬٩٣٠ ٣.٦٤٠.٦١٩  أتعاب استشارية وقانونية

 - ٨١٣,٥٦٨  مصاريف مرحلة إستالم ميلينيوم تشغيل الفندق واألبراج

 ٧١٧٬٢٦١ ٧٢٣.٦٢٨  تأمين

 ٦١٨٬٨١٤ ٧٧٠.٤٠٩  صيانة وإصالح

 ٦٢١٬١٨٧ ٣٩٧.١٠٩  عالج العاملين

 ٥٣٧٬٤٨٧ ١.٠١٣.٢١٤  مصروفات وعموالت بنكية

 ٢٦٦٬٤٦١ ٥٧٤.٧٤٥  ضيافة

 ٣٥٠.٢٩٥ ٣٢٣.٥٤١  استهالكات إدارية

 ٢٥٣٬٣٣٤ ٢٦٠.٠٠٠  إيجارات

 ١٦٨٬٩٧٣ ٢٥٤.٩٩٤  قرطاسية 

 ١٣٤٬٥١٥ ١٧٤.٤١٥  رسوم واشتراكات

 ٤٩,٧١٥ ٥٢.٤٣٩  بريد وبرق وهاتف

 ٢.٢٥٧.٣٤١ -- ١-١١ القابلة للتحققاالنخفاض في القيمة 

 ١٬٢٩٧٬٤٥٥ ١.١٤٨.٥٩٣  أخرى

  ٢٠٫٢١٠٫١٨٩ ١٩.٩٨٦.١٥٤ 
 

 إيرادات أخرى .٢٤

 :مما يليربيع اآلخر  ٣٠تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في 
 

 هـ١٤٣٨ هـ١٤٣٩ إيضاح 

 ٢٥٣٬٩٨٤ --  يةأرباح بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارصافي 
 ١٬١٤٢٬٨٣٤ ٦٦٢.٤٩١ ١٢ عائد محقق من استثمارات بالمرابحة 

 -- ٢٩.٥٠٠  أرباح بيع مخلفات
  ١.٣٩٦.٨١٨ ٦٩١.٩٩١ 

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤١ 

 

 ربحية السهم .٢٥
 

 ربحية السهم األساسية )أ 
 

األسهم العادية  على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد احتساب ربحية السهم األساسية بناءً اتم 
 .القائمة

 

 ربحية السهم المخفضة )ب 
 

على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  احتساب ربحية السهم المخفضة بناءً اتم 
 .القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية

 .فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسيةة لم يكن هناك أسهم مخفضة، وبالتالي سنخالل ال
 

 :حتساب ربحية السهم هي كما يلياإن تفاصيل  )ج 
 

 للسنة المنتهية في  

  
ربيع اآلخر  ٣٠

  هـ١٤٣٩
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ١٤٣٨
 ٢٩٨.٥٤٥.٣٨٤  ٢٦٦.٠٨٩.٥٥٨  ة سنصافي الربح بعد الزكاة لل

 ١٦٤.٨١٦.٢٤٠  ١٦٤,٨١٦,٢٤٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم
 ١.٨١  ١.٦١  األساسية والمخفضة –ة حصة السهم من ربح السن

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٢٦

 

عتماد شروط وأحكام هذه ايتم . تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة
 .المعامالت من قبل إدارة الشركة

 

 اإلدارة العليا موظفي 
 

ولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة شخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤموظفي اإلدارة العليا هم األ
 ).سواء كان تنفيذي أو غير ذلك(بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة: 
 

عتيادي وبشروط متفق عليها بين ع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االخالل الفترة كانت هناك معامالت م
 :األطراف كما يلي

 

 هـ٨١٤٣ربيع اآلخر  ٣٠ هـ٩١٤٣ ربيع اآلخر ٣٠ طبيعة المعاملة  معامالت مع
 ٣.١٢١.٧١٩ ٢.٩٩٥.٩٦٩ راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العليا

 ٣٫٣١٤٫٣٨٨ ٣٫٣١٤٫٣٨٨ إيجارات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة: 
 

 :إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي كما يلي
 

  
 ربيع اآلخر ٣٠

  هـ١٤٣٩
اآلخر ربيع  ٣٠

  هـ١٤٣٨
جمادى األولى  ١

 هـ١٤٣٧
 ٣٥٩,٥٦٤,٩٥٠  ٣٥٩,٥٦٤,٩٥٠  ٣٥٩,٥٦٤,٩٥٠  )٩إيضاح (مستحق من أطراف ذات عالقة 

ن بند ذمم مدينة مستحق من أطراف ذات عالقة ضم
 ١١٬٢٠٨٬٨١٥  ١١٫٧٢٨٫٦٦٢  ١.٩٣٣.٤٢٣  )١٠إيضاح (تجارية 

مستحق إلى طرف ذو عالقة ضمن بند مصروفات 
 )شركة جبل عمر للتطوير(مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 ٥٠.٠٠٠.٠٠٠  ٥٠.٠٠٠.٠٠٠  ٥٠.٠٠٠.٠٠٠  )معامالت تمويلية( )١٨إيضاح (
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٢ 

 
 لتزامات المحتملةاال .٢٧

 

هـ ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠ امات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة فيبلغت االلتز

 ).لایر سعودي ٤٧.٧٢٣.٤٣٧ :هـ١٤٣٨(لایر سعودي  ٤٩.٧٢٣.٤٣٧مبلغ 
 

 المعلومات القطاعية .٢٨
كة تتأثر بشكل جوهري تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمزايا المتعلقة بالشر

هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث . ختالف في منتجات تلك القطاعاتباال

يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي . تشكل كل منها وحدة منفصلة

قتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على يتم مراجعة الخصائص اال. رادات وتتكبد التكاليفتحقق منها الشركة اإلي

. أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية كل ربع سنة على األقل والذي يتم مراجعته من اإلدارة العليا للشركة

 :ألنشطة األساسية التاليةالسعودية، من خالل ا تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية
 

 المركز التجاري، الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية والشقق؛ 

 السكنية؛براج األفندق وال 

 المقتناة بغرض المتاجرة؛ ستثماراتستثمار، بما في ذلك اإليرادات من االاال 

 ويرجبل عمر للتط أخرى، بما في ذلك إيرادات العقارات المستأجرة في منطقة. 
 

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم 

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم . األداء

 .المالية
 

 اإلجمالي أخرى قطاع االستثمارات الفندق واألبراج المركز التجاري ه١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠
 ٥٦٣٫٣٥٦٫٧٤١ ٣٫٧٧٤٫١٢٧ -- ٤٠٧.٧٨٩.٨٨٦ ١٥١.٧٩٢.٧٢٨ اإليرادات

 )٢٥٤.٥٧٩.٩٥٤( -- -- )٢١٤.٣٧٠.٩٧٠( )٤٠.٢٠٨.٩٨٤( تكلفة اإليرادات
 ٣٠٨.٧٧٦.٧٨٧ ٣.٧٧٤.١٢٧ -- ١٩٣.٤١٨.٩١٦ ١١١.٥٨٣.٧٤٤ 

 )١٩.٩٨٦.١٥٤(     مصروفات إدارية
 ٦٩١.٩٩١ ٢٩,٥٠٠ ٦٦٢,٤٩١   إيرادات أخرى

 )١٦٠.٠٠٠(     تبرعات

 ٢٨٩.٣٢٢.٦٢٤     ةسنالربح خالل ال

 ٨.٠٧٩.٢٧٨.٨٠٦ ٢٠٢.٨٨٩.٨٢٦ ٦.٢٤٦.٦٣٣.٤٠٦ ١.٢١٤.١٠٧.٣٤٣ ٤١٥.٦٤٨.٢٣١ إجمالي الموجودات

 ٤٥١,١١٦,٣١١ ٢٤٠,٨٩٣,٦٣٨ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١١٠,٤٣٨,٠٨٤ ٤٩,٧٨٤,٥٨٩ إجمالي المطلوبات



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٣ 

 )يتبع(المعلومات القطاعية . ٢٨
       
 اإلجمالي أخرى قطاع اإلستثمارات براجاألفندق وال المركز التجاري ه١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠

 ٥٩٨.٧٠٢.٤٠٤ ٣.١٣٠.٠٠٠ -- ٤٤٩.٠٢٧.٣٩٤ ١٤٦٫٥٤٥٫٠١٠ اإليرادات
 )٢٥٩.٤٧٦.٢٦٦( -- -- )٢٢٥.١٢٩.٥٨٨( )٣٤.٣٤٦.٦٧٨( تكلفة اإليرادات

 ٣٣٩.٢٢٦.١٣٨ ٣.١٣٠.٠٠٠ -- ٢٢٣.٨٩٧.٨٠٦ ١١٢.١٩٨.٣٣٢ 
 )٢٠.٢١٠.١٨٩(     مصروفات إدارية

 ١.٣٩٦.٨١٨  ١.٣٩٦.٨١٨   إيرادات أخرى
 )٧٣١.٦٦٦(     تبرعات

 ٣١٩.٦٨١.١٠١     ةسنالربح خالل ال

 ٩.٠٧٩.٩٥٩.١٤٣ ١٫٢٥٧٫٨٤١٫٠٥٤٧٫١٤٨٫٥٦٨٫٢٩٣٢٥٧٫٣٢٥٫٦٧٤ ٤١٦٫٢٢٤٫١٢٢ إجمالي الموجودات

 ٣٩٩.٩٩٩.٣٢٦ ٢١٢.٢٢٠.٠٤٢ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ٨٨.٢٤٣.٤٦٢ ٤٩.٥٣٥.٨٢٢ إجمالي المطلوبات
 

 .اإلدارية للشركة تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف
 

 إعادة تبويب  .٢٩
على القوائم المالية تتمثل آثار إعادة التبويب هذه . تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية

 :هـ فيما يلي١٤٣٧جمادى األولى  ١كما 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

 ٤,٤٨٠,٩٨٨,٤٧٢ )٣٥٩.٥٦٤.٩٥٠( ٤,٨٤٠,٥٥٣,٤٢٢ استثمارات متاحة للبيع 

 ٣٥٩.٥٦٤.٩٥٠ ٣٥٩.٥٦٤.٩٥٠ -- الغ مستحقة من طرف ذو عالقة مب

 ٢١١.٥٣٩.٠٨٣ ٢١١.٥٣٩.٠٨٣ -- ستثمارات عقارية ا
 

 المالية للتقاريرأثر التحول إلى المعايير الدولية  .٣٠
 

ل قوائم هي أو هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في ة ة المنتهينسلالقوائم المالية ل فإن هذه ، )أ(٢كما هو مذكور في اإليضاح رقم 

 .المالية للتقاريروفقاً للمعايير الدولية  إعدادها مالية تم
هـ ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٣٠المالية للسنة المنتهية في عند إعداد القوائم  ٣تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم 

 للتقاريرفتتاحية المعدة وفقًا للمعايير الدولية هـ، وفي إعداد قائمة المركز المالي اإل١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠والسنة المنتهية في 

 ).المالية للتقاريرتاريخ تحول الشركة لتطبيق المعايير الدولية (هـ ١٤٣٧جمادى األولى  ١المالية في 
 

ً للمعايير الدولية  عند إعداد قائمة المركز المالي رجة سابقًا المد المالية، قامت الشركة بتعديل المبالغ للتقاريراإلفتتاحية وفقا

في القوائم المالية المعدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية 

توضح الجداول التالية واإليضاحات المرفقة بها شرًحا لمدى تأثير التحول من ). المعايير السابقة(للمحاسبين القانونيين 

 .المالية على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للشركة للتقاريرابقة إلى المعايير الدولية المعايير الس



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٤ 

 
 )يتبع(المالية  للتقاريرأثر التحول إلى المعايير الدولية   -٣٠

 

 :هـ١٤٣٧ ىى األولجماد ١المالية على قائمة المركز المالي كما في  للتقاريرفيما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية 
 

 

 
 إيضاح

معدة وفقاً لمعايير 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-٣٠إيضاح (

 معدة وفقاً 
للمعايير الدولية 

 المالية للتقارير
      الموجودات

 ١.٣٧٨.٩٩٣.٧٧٦ -- --  ١.٣٧٨.٩٩٣.٧٧٦  ممتلكات ومعدات
 ٢١١.٥٣٩.٠٨٣ -- --  ٢١١.٥٣٩.٠٨٣  استثمارات عقارية

 دفعات مقابل إستثمار
  استثمارات متاحة للبيع

٤.٤٨٠.٩٨٨.٤٧٢ 
٢٨.٨٤٦.١٥٠ 

-- 
-- 

-- 
-- 

٤.٤٨٠.٩٨٨.٤٧٢ 
٢٨.٨٤٦.١٥٠ 

 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  استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
 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

التغير المتراكم في األرباح 
 ٥.٢٨٦.٢١٣ -- ٥.٢٨٦.٢١٣ -- ١-٣٠ اإلكتوارية

أرباح غير محققة من استثمارات 
 ٣.٤١١.٠٣٩.٠٧٧ -- -- ٣.٤١١.٠٣٩.٠٧٧  متاحة للبيع
 ٤٢٢.٤٨٦.٥٠٨ -- -- ٤٢٢.٤٨٦.٥٠٨  أرباح مبقاة

 ٦.٥٢٣.٢٥٤.٨٨٣ -- ٥.٢٨٦.٢١٣ ٦.٥١٧.٩٦٨.٦٧٠  الي حقوق الملكيةإجم
      

      المطلوبات
 ٣٠.١١٢.٠٠٥ ٢٦.٦١١.٨٥٣ )٥.٢٨٦.٢١٣( ٨.٧٨٦.٣٦٥ ١-٣٠ 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 الزكاة
 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  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٥ 

 
 )يتبع(المالية  للتقاريرأثر التحول إلى المعايير الدولية    -٣٠

 

 :هـ١٤٣٨ ربيع اآلخر ٣٠ركز المالي كما في المالية على قائمة الم للتقاريرعايير الدولية فيما يلي أثر تطبيق الم
 

  

 
 إيضاح

معدة وفقاً لمعايير 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-٣٠إيضاح (

 معدة وفقاً 
للمعايير الدولية 

 المالية للتقارير
      الموجودات

 ١.٣٦٤.٢٠٧.٠٤٢ -- -- ١.٣٦٤.٢٠٧.٠٤٢  ممتلكات ومعدات
 ٢١٧.٣٦٧.٥١٤ -- -- ٢١٧.٣٦٧.٥١٤  استثمارات عقارية

 استثمارات متاحة للبيع
  دفعات مقابل إستثمار

٦.٧٦٠.١٥٧.١٩٣ 
٢٨.٨٤٦.١٥٠ 

-- 
-- 

-- 
-- 

٦.٧٦٠.١٥٧.١٩٣ 
٢٨.٨٤٦.١٥٠ 

 ٣٥٩.٥٦٤.٩٥٠ -- -- ٣٥٩.٥٦٤.٩٥٠  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
 ٨.٧٣٠.١٤٢.٨٤٩ -- -- ٨.٧٣٠.١٤٢.٨٤٩  تداولةالموجودات غير الم

      
 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
مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم 

 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  احتياطي نظامي
التغير المتراكم في الخسائر 

 )١.٤٨٢.٣٥٨( -- )١.٤٨٢.٣٥٨( -- ٢-٣٠ اإلكتوارية
أرباح غير محققة من استثمارات 

 ٥.٦٩٠.٢٠٧.٧٩٨ -- -- ٥.٦٩٠.٢٠٧.٧٩٨  متاحة للبيع
 ٤٠٦.٧٩١.٢٩٢ -- -- ٤٠٦.٧٩١.٢٩٢  أرباح مبقاة

 ٨.٦٧٩.٩٥٩.٨١٧ -- )١.٤٨٢.٣٥٨( ٨.٦٨١.٤٤٢.١٧٥  جمالي حقوق الملكيةإ
   --   المطلوبات

 ٤٠.١٧٨.٥٢٥ ٢٩.٣٧٩.٤١٦ ١.٤٨٢.٣٥٨ ٩.٣١٦.٧٥١ ٢-٣٠ 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 الزكاة

 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  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٦ 

 
 )يتبع(المالية  للتقاريرأثر التحول إلى المعايير الدولية   -٣٠

 

 :هـ١٤٣٨اآلخر ربيع  ٣٠أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في التسويات على قائمة الربح 
 

 
معدة وفقاً لمعايير 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-٣٠إيضاح (

 معدة وفقاً 
للمعايير الدولية 

 المالية للتقارير
 ٥٩٨.٧٠٢.٤٠٤ ٢٠١.٦٠٢.٢٥٧ -- ٣٩٧٬١٠٠٬١٤٧ اإليرادات

 )٢٥٩.٤٧٦.٢٦٦( )٢٠١.٦٠٢.٢٥٧( -- (٥٧٬٨٧٤٬٠٠٩) اتاإليرادتكلفة 
 ٣٣٩٫٢٢٦٫١٣٨ -- -- ٣٣٩.٢٢٦.١٣٨  مجمل الربح

 )٢٠.٢١٠.١٨٩( -- -- )٢٠.٢١٠.١٨٩( مصروفات عمومية وإدارية
 ٣١٩.٠١٥.٩٤٩ -- -- ٣١٩.٠١٥.٩٤٩  الربح من التشغيل

 ١.٣٩٦.٨١٨ -- -- ١.٣٩٦.٨١٨ إيرادات أخرى
 )٧٣١.٦٦٦( -- -- )٧٣١.٦٦٦( تبرعات

 ٣١٩.٦٨١.١٠١  -- -- ٣١٩.٦٨١.١٠١  الربح قبل الزكاة
 )٢١.١٣٥.٧١٧( -- -- )٢١.١٣٥.٧١٧( الزكاة
 ٢٩٨.٥٤٥.٣٨٤ -- -- ٢٩٨.٥٤٥.٣٨٤ الربح 

     الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة 

تبويبه إلى الربح أو الخسارة في الفترة 
     :الالحقة

 ٢.٢٧٩.١٦٨.٧٢١ -- ٢.٢٧٩.١٦٨.٧٢١ -- تغيرات في االستثمارات المتاحة للبيعال 
الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة 
تبويبه إلى الربح أو الخسارة في الفترة 

     :الالحقة
إعادة القياس اللتزامات المزايا المحددة 

 )٦.٧٦٨.٥٧١( -- )٦.٧٦٨.٥٧١( -- للموظفين
 ٢.٢٧٢.٤٠٠.١٥٠ -- ٢.٢٧٢.٤٠٠.١٥٠ -- مل اآلخرإجمالي الدخل الشا

 ٢.٥٧٠.٩٤٥.٥٣٤ -- ٢.٢٧٢.٤٠٠.١٥٠ ٢٩٨.٥٤٥.٣٨٤  إجمالي الدخل الشامل

     :ربحية السهم لصافي ربح السنة

 ١١.٨   ١.٨١ األساسية والمخفضة



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٧ 

 
 )يتبع(المالية  للتقاريرأثر التحول إلى المعايير الدولية    -٣٠

 
 التسوياتإيضاحات حول  ١-٣٠

 

 :المالية على النحو التالي للتقاريريمكن تلخيص آثار التحول إلى المعايير الدولية 
 
 لتزامات مزايا الموظفينا )أ 

 

ً لنظام  ٥.٢٨٦.٢١٣يمثل مبلغ   ١-٣٠ لایر سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقا

لایر سعودي كما هو ظاهر في القوائم  ٣٥.٣٩٨.٢١٨العمل السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ 

كما هو  )لتزام مزايا الموظفينا(هـ وإلتزام المزايا المحددة ١٤٣٧ربيع الثاني  ٣٠المالية للشركة كما في 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (كتواري ظاهر في تقرير الخبير اال بنفس ") مزايا الموظفين) "١٩(وفقا

لایر سعودي والذي تم تسويته في رصيد حساب األرباح المبقاة كما  ٣٠.١١٢.٠٠٥التاريخ والبالغ رصيده 

 . هـ١٤٣٧جمادى األولى  ١في 
 

لایر سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقاً لنظام العمل  ١.٤٨٢.٣٥٨يمثل مبلغ     ٢-٣٠

سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية  لایر ٣٨.٦٩٦.١٦٧السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ 

كما هو ظاهر في  )لتزام مزايا الموظفينا(لتزام المزايا المحددة اهـ و١٤٣٨ربيع الثاني  ٣٠للشركة كما في 

بنفس التاريخ والبالغ ") مزايا الموظفين) "١٩(وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (كتواري تقرير الخبير اال

نخفاض على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل وصافي أثر اال. لایر سعودي ٤٠.١٧٨.٥٢٥رصيده 

 .لایر سعودي ٦٫٧٦٨٫٥٧١اآلخر بلغ
 

 

 
 

 
األثر على رصيد األرباح 

 )انخفاض(المبقاة زيادة 

 )لایر سعودي( 

  :هـ١٤٣٧جمادى األولى  ١األثر على حقوق الملكية كما في 

 ٦.٥١٧.٩٦٨.٦٧٠ المحاسبية السابقة إجمالي حقوق الملكية طبقاً للمعايير

 ٥.٢٨٦.٢١٣ )١-٣٠إيضاح (إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين المحددة 

 ٥.٢٨٦.٢١٣ هـ١٤٣٧جمادى األولى  ١صافي الزيادة في إجمالي حقوق الملكية كما في 

 ٦.٥٢٣.٢٥٤.٨٨٣ إجمالي حقوق الملكية طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

  

  :هـ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠األثر على إجمالي حقوق الملكية كما في 

 ٨.٦٨١.٤٤٢.١٧٥ إجمالي حقوق الملكية طبقاً للمعايير المحاسبية السابقة

 )١.٤٨٢.٣٥٨( )٢-٣٠إيضاح (إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين 

 )١.٤٨٢.٣٥٨( هـ١٤٣٨ربيع اآلخر  ٣٠صافي النقص في إجمالي حقوق الملكية كما في 

 ٨.٦٧٩.٩٥٩.٨١٧ إجمالي حقوق الملكية طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٨ 

 
 )يتبع(المالية  للتقاريرثر التحول إلى المعايير الدولية أ -٣٠

 

 )يتبع(إيضاحات حول التسويات  
 

 قائمة التدفقات النقدية )ب 
 

 .المالية تأثير مادي على قائمة التدفقات النقدية للتقاريرعايير الدولية لم يكن للتحول من تطبيق المعايير السابقة إلى الم
 

إن عملية إعادة التبويب تتعلق بنتائج . تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية )ج 

باح تشغيل الفندق تشغيل فندق وأبراج هيلتون مكة حيث قامت الشركة في السنوات السابقة بعرض حصتها من أر

إختارت . بالقوائم المالية لعرض مكونات صافي الحصة اإليضاحات في الكامل على أساس الصافي مع اإلفصاح

بدالً من  اإلدارةعرض حصة الشركة في أنشطة فندق وأبراج هيلتون مكة في قائمة المركز المالي والربح أو الخسارة

 .ذلك
 

وإجمالي حقوق الملكية لفترات  على صافي الربح وربحية السهم، واألرباح المبقاة إن إعادة التبويب هذه ليس لها تأثير

 .المقارنة

 
 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد .٣١

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات )أ 
 

لية الجديدة والمعدلة من مجلس معايير المحاسبة الدولية اعتبارا قامت الشركة، بحسب مقتضى الحال، بتبني المعايير التا
 .م٢٠١٧يناير  ١من 

 

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

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

 .تشمل كالً من التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقديةأنشطة التمويل، والتي 

 .تمثل األنشطة التمويلية للشركة، كما هو موضح في قائمة التدفقات النقدية ، تغيرات في التدفقات النقدية فقط
 

 )١٢اسبة الدولي تعديالت على معيار المح(إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة  )٢

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
 

المـالية تعديالت على معيـار الـتقارير) ٢٠١٦ – ٢٠١٤دورة (نوية للمعايير الدولية للتقارير المالية التعديالت الس )٣

 "اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى" ١٢رقم 

توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى تنطبق أيضاً على حصص 

 .ال يؤثر هذا التعديل على هذه القوائم المالية. كمحتفظ بها لغرض البيع أو التوزيع الملكية التي يتم تبويبها



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
 هـ١٤٣٩ ربيع اآلخر ٣٠في للسنة المنتهية  القوائم المالية إيضاحات حول

 باللایر السعودي

٤٩ 

 
 )يتبع(المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد    -٣١

 

 المعايير الصادرة غير المطبقة بعد )ب 
 

م مع السماح ٢٠١٨يناير  ١بقة على السنوات التي تبدأ بعد فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المط

 .بالتطبيق المبكر، ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية
 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" -) ١٥(المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي  )أ 

ويحل . ر مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليراداتإطا) ١٥(المالية رقم  للتقاريرينشئ المعيار الدولي 

ومعيار " اإليرادات" ١٨هذا المعيار محل إرشادات إثبات اإليرادات الحالي، وتشمل معيار المحاسبة الدولي 

 ١٣قم المالية للمعيار ر للتقاريروتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية " عقود اإلنشاءات" ١١المحاسبة الدولي 

 ".برامج والء العمالء"
 

 .م٢٠١٨يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ) ١٥(المالية رقم  للتقاريريسري المعيار الدولي 
 

 "األدوات المالية" -) ٩(المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي  )ب 
 

 -) ٩(المالية  للتقاريرالمعيار الدولي م النسخة النهائية من ٢٠١٤أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ) ٩(المالية  للتقاريريسري مفعول المعيار الدولي ". األدوات المالية"

 .م مع السماح بالتطبيق المبكر لها٢٠١٨
 

  الموجودات المالية –التصنيف 
 

منهج جديد لتصنيف وقياس الموجودات المالية يعكس نموذج األعمال  )٩(المالية  للتقاريريتضمن المعيار الدولي 

 .التي يتم إدارة الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية
 

يتم قياسها بالتكلفة : ثالثة فئات تصنيف رئيسية لألصول المالية) ٩(المالية رقم  للتقاريريتضمن المعيار الدولي 

. الل قائمة الدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارةالمطفأة، والقيمة العادلة من خ

الحالي الخاص بالفئات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  ٣٩يلغي هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي 

 .والقروض والذمم المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيع
 

، فإن المشتقات المدمجة في العقود التي يكون األساس فيها هو أصل )٩(لمالية ا للتقاريربموجب المعيار الدولي 

 .وبدالً من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها. مالي ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمها
 

 الموجودات المالية وموجودات العقود –نخفاض في القيمة اال 
 

 ٣٩في معيار المحاسبة الدولي رقم " الخسارة المتكبدة"محل نموذج  ٩المالية رقم  قاريرلتلالمعيار الدولي  يحل

وهذا يتطلب تقديراً كبيراً بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل ". الخسارة اإلئتمانية المتوقعة"بنموذج 

 .حتمال المرجحاس االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أسقتصادية على نماذج الخسارة االاال
 

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

ستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا اال

 .العقود
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 باللایر السعودي

٥٠ 

 
 )يتبع(عديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد المعايير الجديدة والت   -٣١

 

 )يتبع" (األدوات المالية" -) ٩(المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي ) ب
 

 :، سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقاً لألساس التالي)٩(المالية  للتقاريربموجب المعيار الدولي 
 

) ٩(ئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لخسائر االالمبسطة في تكوين مخصص تطبق الشركة الطريقة 

 .ستخدام مخصص الخسائر المتوقعة لجميع الذمم التجارية المدينة إلى أن يتم تحصيلهااو
 

  المطلوبات المالية –التصنيف 
 

الخاصة بتصنيف  ٣٩يار المحاسبة الدولي بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في مع) ٩(المالية  للتقاريريحتفظ المعيار الدولي 

 .المطلوبات المالية
 

فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من  ٣٩إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي 

المالية رقم  للتقاريرالدولي  خالل األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بينما يتم بموجب المعيار

 :عرض هذه التغيرات في القيمة العادلة كما يلي) ٩(

 تم عرضه في الدخل الشامل اآلخر؛ئتمانية للمطلوبات يمبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر اال 

 سارةالمبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في الربح أو الخ. 
 

 المحاسبة عن التحوط 
 

ستمرار في تطبيق ختيار سياستها المحاسبية لالامبدئياً ) ٩(المالية رقم  للتقاريريجوز للشركة عند تطبيق المعيار الدولي 

 للتقاريربدالً من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي  ٣٩متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 ).٩(الية رقم الم
 

من الشركة التأكد من أن عالقات محاسبة التحوط تتماشى مع أهداف ) ٩(المالية  للتقاريرسيتطلب المعيار الدولي 

ً لتقييم فعالية التحوط كما يقدم المعيار الدولي . وإستراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق نهج أكثر نوعية وتطلعا

بات جديدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم االستمرار االختياري للمحاسبة عن متطل) ٩(المالية  للتقارير

وبموجب النموذج الجديد، من المحتمل أن أكثر استراتيجيات إلدارة المخاطر ستكون مؤهلة للمحاسبة عن . التحوط

 ).ا عدا مخاطر العمالت األجنبيةم(التحوط، وبالتحديد تلك التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير المالي 
 

، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية، تصنف المبالغ المتراكمة في احتياطي ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو الخسائر كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة 

، وفيما يتعلق بتحوطات )٩(المالية  للتقاريرإال أنه وبموجب المعيار الدولي . وط لها تؤثر على األرباح أو الخسائرالمتح

التدفقات النقدية لمخاطر العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع مشتريات الموجودات غير المالية، فإن المبالغ المتراكمة في 

احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية للموجودات  احتياطي تحوط التدفقات النقدية وتكلفة

 .غير المالية عند إثباتها
 

 اإلفصاحات
 

إفصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر ) ٩(المالية  للتقاريرسيتطلب المعيار الدولي 

 .عةئتمانية المتوقئتمان والخسائر االاال



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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 باللایر السعودي

٥١ 

 

 )يتبع(المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد    -٣١
 

 عقود اإليجار –١٦المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي  )ج 
 

للمستأجرين نموذجاً وحيداً للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز  ١٦المالية رقم  للتقاريريقدم المعيار الدولي 

يقوم المستأجر باإلعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة . يالمال

إلتزامه بسداد دفعات اإليجار وهناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة  الذي يمثل إلتزام اإليجارباإلضافة إلى 

أي  –المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي  تبقى طريقة. األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة

 .يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجارتمويلي وعقود إيجارتشغيلي

محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٦(المالية  للتقاريريحل المعيار الدولي 

تحديد ما إذا كان ترتيب ما ) "٤(المالية للمعيار رقم  للتقاريرااليجار، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية عقود ) ١٧(

، "الحوافز -عقود اإليجار التشغيلي ) "١٥(، وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار رقم "ينطوي على عقد إيجار

يسري مفعول . جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجارتقويم ) ٢٧(وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم 

مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق . م٢٠١٩يناير  ١هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 

تاريخ التطبيق األولي للمعيار في أو قبل " اإليرادات من العقود مع العمالء) "١٥(المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي 

 ).١٦(المالية رقم  للتقاريرالدولي 
 

 تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار 
 

 :اختيار إما) ١٦(المالية رقم  للتقاريريجوز للشركة عند التحول إلى المعيار الدولي 

  لكافة عقودها؛ أولعقد اإليجار ) ١٦(المالية رقم  للتقاريرتطبيق تعريف المعيار الدولي 

 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 مؤجراً بخالف مؤجر وسيط في عقد 

 .تأجير بالباطن
 

 )م٢٠١٦ –م ٢٠١٤دورة (قارير المالية التعديالت السنوية للمعايير الدولية للت )د 

، تم إلغاء شرط مضي "التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية) "١(المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي 

ي أو المعيار قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ ف. الوقت لإلعفاء عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى

 .م٢٠١٨يناير  ١بعد 

، يحق للمشاريع "ستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركةاال" ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 

المشتركة الرأسمالية أو أي منشأة أخرى مماثلة اختيار قياس إستثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة 

. يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار على حدى. الل الربح أو الخسارةعلى أساس القيمة العادلة من خ

يحق للمنشآت المستثمرة بخالف المنشآت االستثمارية، االستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشآتها 

هذا المعيار بشكل يحق تطبيق . التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شركة زميلة أو مستثمر في مشروع مشترك

يتم تطبيق هذا المعيار على الفترات التي تبدأ في . منفصل على كل استثمار في شركة زميلة أو في مشروع مشترك

 .م؛ مع السماح بالتطبيق المبكر٢٠١٨يناير  ١أو بعد 
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 باللایر السعودي

٥٢ 

 

 )يتبع(المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد    -٣١
 

 :أخرى تعديالت )ه 
 

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

 .للشركة

  ٢تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم (تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس السهم.( 

 التعديالت على المعيار (تثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك بيع أو مساهمة الموجودات بين مس

 ).٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٠(المالية رقم  للتقاريرالدولي 

  ٤مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم " األدوات المالية" ٩تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

، تتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات مجاالت )٤يالت معيار التقارير المالية الدولية تعد" (عقود التأمين"

 .األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ التطبيق

  ال يتم تحويل الموجودات  –) ٤٠تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (تحويل الممتلكات االستثمارية

 .ير فعلي في االستخدام فقط ال غيرالمملوكة إال في وجود دليل على تغ

  المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات " ٢٢المالية للمعيار رقم  للتقاريرتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية

 .وضح التفسير تاريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر الصرف –" المدفوعة
 

ً بتقييم التأثير المحتمل على قوائ حتى اآلن ال تتوقع الشركة . مها المالية نتيجة للتعديالت المذكورة أعالهتقوم الشركة حاليا

 .أي تأثير كبير

 
 عتماد القوائم الماليةإ .٣٢

 

 ).م٢٠١٨ أبريل ١الموافق (هـ ١٤٣٩ رجب ١٥ تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
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