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التنظيم واألنشطة الرئيسية
 تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة
تحت رقم  4031020101بتاريخ  1ذي الحجة 1409هـ.
 لدى الشركة فرعين ،األول :فندق وأبراج مكة ميلينيوم تحت السجل التجاري رقم  4031045190الصادر بتاريخ
29محرم 1439هـ .والثاني :فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين تحت السجل التجاري رقم
 4031102134الصادر بتاريخ  18ربيع األول 1439ه.
 تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  11نوفمبر 2015م (المشار إليه فيما بعد بـ
"النظام") والذي دخل حيز التنفيذ في  2مايو 2016م .وافق المساهمون في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية غير
العادية بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1438هـ ،الموافق  13مارس 2017م ،على النظام األساسي المعدل للشركة لإللتزام
بالنظام الجديد.
 تقوم الشركة بتعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطويرها وإدارتها وإستثمارها
وشرائها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
 يدار الفندق واألبراج وف ًقا لعقد إدارة مبرم بتاريخ  7ذو الحجة 1438ه الموافق  29أغسطس  2017بين شركة مكة
لإلنشاء والتعمير (المالك) وشركة ميلينيومآندكوبثورن الشرق األوسط القابضة المحدودة (المشغل) لمدة ( 20عا ًما) مع
تمديدين بموافقة متبادلة لمدة ( 5سنوات) إذا وافق الطرفان.
 وفيما يلي رسوم وأتعاب المشغل وفقًا لبنود اتفاقية اإلدارة:
 الرسوم األساسية ٪1:من إجمالي اإليرادات التشغيلية.
 رسوم التسويق ٪0.8 :من إجمالي اإليرادات التشغيلية.
 رسوم الحوافز ٪5 :من إجمالي األربـــاح التشغيلية.
 مخصص اإلحالل والتجديد ٪3 :من إجمالي الدخل.
 يضمن المشغل للمالك أن يحقق الفندق لسنوات التشغيل التي تنتهي في  31ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر 2020م
عائدا ً بحد أدنى وقدره  240مليون لاير سعودي لكل سنة تشغيل.
 عل ًما بأن الفندق واألبراج كانا يداران وفقًا لعقد إدارة مبرم بتاريخ  14شوال 1433هـ الموافق  1سبتمبر  2012لمدة
(خمس سنوات) بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير (المالك) وفنادق هيلتون العالمية (المشغل) ،وانتهى العقد بتاريخ 30
أغسطس .2017
 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:
مركز فقيه التجاري–شركة مكة لإلنشاء والتعمير–ص.ب –7134مكة المكرمة–المملكة العربية السعودية.
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أسس اإلعداد
أ .المعايير المحاسبية المطبقة
 تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب1440ه المرفقة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.
 ال تشمل القوائم المالية األولية المختصرة على كافةالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المعدة
وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب أن ُتقرأ مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  30ربيع
مؤشرا على
اآلخر 1440ه كما أن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب1440ه ال تمثل بالضرورة
ً
النتائج المتوقعة في  30ربيع اآلخر 1441ه  ،كما لم يتم إجراء التخصيص عن أرباح فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 29رجب1440ه والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة.
ب .أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية وبإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية بإستثناء االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حيث تم قياسها بالقيمة
العادلة ،وباستثناء التزامات منافع محددة للموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة
وحدة االئتمان المتوقعة.
ج .العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
د .استخدام التقديرات واألحكام
 يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصررة مرن اإلدارة القيرام برإجراء بعرح األحكرام والتقرديرات واالفتراترات التري
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبالغ المعروترة للموجرودات والمطلوبرات واإليررادات والمصرروفات
وعلى أرباح غير محققة من إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الردخل الشرامل اآلخرر والتري تظهرر
تمن حقوق الملكية والتغير المتراكم في الخسائر اإلكتوارية لمزايا الموظفين  .من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن
هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقد يرات واالفتراتات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعرديالت التري تترترب عنهرا التقرديرات المحاسربية
يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في
اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1440هـ وبإستثناءاثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة
المعدلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي اصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 2019وكما يلي:
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أ -تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة:
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة خالل األعوام 2017 – 2015
تشمل التحسينات تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (" )3إندماج األعمال" و (" )11الترتيبات المشتركة"
ومعايير المحاسبة الدولية رقم (" )12ضرائب الدخل" و (" )23تكاليف اإلقتراض" .
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية التقرير المالي رقم ( )23عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية)  ،واألسس الضريبية  ،والخسائر الضريبية غير
المستخدمة  ،والمنافع الضريبية غير المستخدمة  ،ومعدالت الضريبة عندما يكون هناك عدم تيقن بشأن معالجة ضريبة
الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12وهي تتناول على وجه التحديد:





ما إذا كانت المعالجة الضريبية يجب ان تعتبر بشكل إجمالي.
افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبة.
تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسائر الضريبية )،واألساس الضريبي ،والخسائر الضريبية غير المستخدمة،
واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة ،ومعدالت الضريبة.
أثر التغيرات في الوقائع والظروف .

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية"
تتعلق هذه التعديالت بمزايا الدفع مقدما مع التعويض السلبي  ،حيث تم تعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( ) 9فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة المطفأه ( أو بناء على نموذج األعمال ،
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( " )28اإلستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"
تتعلق هذد التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة .وتوضح هذة التعديالت أن المنشأة
تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( " )9األدوات المالية" للحصص طويلة األجل في منشأة زميلة أو مشروع
مشترك والتي تشكل جزء من صافي اإلستشمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق
الملكية بشأنها.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (" )19منافع الموظفين"
تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط والتخفيضات أو تسويات.
ب -تعديالت لها أثرعلى القوائم المالية األولية المختصرة للشركة
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16اإليجارات"الذي حل محل اإلرشادات الموجودة بشأن عقود
اإليجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" والتفسير الدولي (" )4تحديد ما إذا ما كان ترتيب ما
ينطوي على عقد إيجار " وتفسير لجنة التفسيرات السابقة ( " )15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة
التفسيرات السابقة ( " )27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار" .
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16في يناير  2016وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
األول من يناير  .2019ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على أن جميع عقود اإليجار والحقوق واإللتزامات
التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم اإلعتراف بها عموما في المركز المالي للشركة  ،ما لم تكن المدة  12شهرا أو أقل أو
عقد إيجار ألصول منخفضة القيمة .وبالتالي  ،فأن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (" )17اإليجارات"
في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائة بالنسبة للمستأجرين لكل عقد إيجار  ،يعترف المستأجر بإلتزام مقابل
التزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل في المقابل ،يتم رسملة الحق في إستخدام األصل المؤجر ،مضافا اليها التكاليف
المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
إختارت الشركة إستخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عند تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي ( )16ألول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي ( لكل عقد إيجار على حده) ،بهدف قياس
الحق في إستخدام األصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام التأجير بإستخدام سعر الفائدة عن التطبيق ألول مرة.هذا وبرأي
إدارة الشركة فإنه ال يوجد أثر مادي لتطبيق هذا المعيار على القوائم المالية األولية المختصرة.
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ااألدوات المالية
أ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم إست المها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل إلتزام ما ضمن معاملة منتظمة بين
المشاركين بتاريخ القياس في السوق الرئيسية ،أو ،في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق يمكن للشركة
الوصول إليها في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
 ع ند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ما ،تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم
العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة إستنادا ً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما
يلي:
 المستوى األول :األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
 المستوى الثاني :المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل
وااللتزام ،سوا ًء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 المستوى الثالث :مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت
غير القابلة للمالحظة).
تسلسل القيمة العادلة
يلخص الجدول التالي األدوات المالية للشركة المدرجة بتسلسل القيمة العادلة التي تعكس أهم المدخالت المستتخدمة فتي إجتراء
القياسات:
الفترة المنتهية في
29رجب 1440ه

القيمةالدفترية

المستوى األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

القيمة العادلة
اإلجمالي

تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل عمر
للتطوير

2.845.588.814

2.735.232.646

--

110.356.168

2.845.588.814

استثمار في صندوق المتاجرة
بالسلع
المجموع

924.976
2.846.513.790

924.976
2.736.157.622

---

-110.356.168

924.976
2.846.513.790

السنة المنتهية في
 30ربيع اآلخر 1440هـ

القيمةالدفترية

المستوى األول

المستوى الثالث

القيمة العادلة
اإلجمالي

المستوى
الثاني

تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل عمر
للتطوير

3.112.843.858

3.002.487.690

--

110.356.168

3.112.843.858

استثمار في صندوق المتاجرة
بالسلع
المجموع

924.976
3.113.768.834

924.976
3.003.412.666

---

-110.356.168

924.976
3.113.768.834
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .4األدوات المالية  -تتمة
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -تتمه
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ،فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من
المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير .خالل
فترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ ،لم تكن هناك حركات بين المستويات.
ال يوجد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات األخرى خالل الفترة.
ب) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات
مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.
تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير األموال الكافية من خالل توفير األموال الالزمة لمواجهة أية
ا لتزامات مستقبلية .على سبيل المثال ،قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية أو مصادر
االقتراض أو االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات المتداولة .فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير
المخصوم للمطلوبات المالية للشركة كما في  29رجب 1440هـ .ال تحتفظ الشركة بموجودات مالية إلدارة مخاطر السيولة.
 29رجب 1440هـ

 1سنة أو
أقل

 3 -1سنة

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية

القيمة الدفترية

مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
أخرى

47.007.761

--

--

47.007.761

88.785.715

--

--

88.785.715

توزيعات أرباح مستحقة

178.409.550

--

--

178.409.550

314.203.026

--

--

314.203.026

 30ربيع اآلخر 1440هـ

 1سنة أو
أقل

 3 -1سنة

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية

القيمة الدفترية

مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة
وأخرى

44.492.642

--

--

44.492.642

99.663.376

--

--

99.663.376

توزيعات أرباح مستحقة

179.198.693

--

--

179.198.693

323.354.711

--

--

323.354.711

ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل اإلستحقاقات المالية في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل
كبير.
الجدول التالي يبين الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة كما في تاريخ القوائم المالية األولية المختصرة :
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
رأس المال العامل

 30ربيع اآلخر 1440هـ
383.095.961
()370.930.768
12.165.193

29رجب 1440هـ
580.232.581
()349.885.312
230.347.269
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
.5

إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتكون االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل رئيسي مما يلي:
 29رجـــــــــب
1440ﮬ
2.845.588.814
924.976
2.846.513.790

جبل عمر للتطوير
صندوق المتاجرة بالسلع

 30ربيع اآلخر
1440ﮬ
3.112.843.858
924.976
3.113.768.834

 تتمثل حركة االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فيما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
بيع استثمارات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر– بالتكلفة(*)
أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
(خسائر) غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 29رجـــــــــب
1440ه

 30ربيع اآلخر
1440ﮬـ

3.113.768.834

5.858.222.307

()53.824.480

()46.175.520

()112.226.958

()139.873.871

()101.203.606
2.846.513.790

()2.558.404.082
3.113.768.834

(*) خالل الفترة المنتهية في 29رجب1440هـ قامت الشركة ببيع عدد  5.382.448سهما ً من حصتها في رأس مرال
شركة جبل عمر للتطوير ،والذي نرتج عنره أربراح قردرها 112.226.958لاير سرعودي وذلرك وفقًرا لقررار مجلرس
اإلدارة في جلسته رقم ( )178بتاريخ  18ربيع أول 1439هـ ببيع  10مليون سهم.
 قامت الشركة بمخاطبة شركة جبل عمر للتطوير للمصادقة على األسهم المملوكة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير كما في
 30ربيع اآلخر 1440هـ  ،وبنا ًء على خطاب الرد من شركة جبل عمر للتطوير تبين وجود فرق في عدد األسهم
المملوكة من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمير بحوالي  1.027.674سهم بسبب وجود بعض الصكوك التي لم يرد بها
مساحة وتم إحتساب مساحتها بموجب الذرع القائم بالطبيعة وعند إضافة المساحة على هذه الصكوك بموجب الذرع
الوارد بصك الملكية تبين أنها أقل من المساحة القائمة بالطبيعة فتم إعادة حساب االسهم على المساحة األقل تنفيذاً لقرار
مجلس الوزراء رقم  38بتاريخ 1404/2/10هـ مع اإلحاطة بأن القيمة النهائية لهذه الصكوك سيتم حسابها بعد استكمال
إجراءاتها الفنية والشرعية وإضافة المساحة عليها من قبل اإلدارات الشرعية ،كما ورد في كتاب رد شركة جبل عمر
للتطوير .وبنا ًء على رأي المستشار القانوني للشركة تبقى قيمة المساهمة التي تمتلكها شركة مكة لإلنشاء والتعمير وال
يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير حتى يتم إضافة المساحة اإلجمالية للصكوك من قبل الجهات ذات اإلختصاص بعد
استكمال إجراءاتها الفنية والشرعية من قبل اإلدارات الشرعية المختصة.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
استثمار في شركة زميلة
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ( )133الذي عقد بتاريخ  25محرم 1435هـ (الموافق  28نوفمبر 2013م) باإلجماع
المساهمة بحصة نقدية في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير ،والتي تعمل في مجال التطوير العقاري وستقوم بتطوير
منطقة جبل الشراشف .وبموجب هذا القرار ،قامت الشركة بتاريخ  11جمادى األولى 1435هـ بدفع مبلغ 28.84مليون لاير
سعودي ،تمثل ما نسبته  ٪27.5من رأس مال الشركة والبالغ  104.84مليون لاير سعودي وكانت حركة االستثمار في
الشركة الزميلة كما يلي:
29رجب
1440ه

 30ربيع اآلخر
1440ﮬـ

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

14.897.030

28.846.150

حصة الشركة في صافي نتائج استثمار في الشركة زميلة (*)

--

()13.949.120

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

14.897.030

14.897.030

(*) تم عكس قيمة صافي نتائج االستثمار لشركة جرهم للتمنية والتطوير اعتماداً على آخر قوائم مالية مراجعة ومصدرة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13نوفمبر2018م ليصبح رأس مالها
49.8مليون لاير سعودي هذا ولم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة إلجراءات تخفيض رأس المال حتى تاريخ
إصدار القوائم المالية األولية المختصرة.
.7

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ( شركة جبل عمر للتطوير ) والبالغة  359.564.950لاير سعودي كما في
29رجب 1440هـ قيمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدية المتبقية المدفوعة من شركة مكة لإلنشاء والتعمير إلى شركة
جبل عمر للتطوير نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا اإلجراءات القانونية لنقل ملكيتها لشركة جبل عمر
للتطوير.وبمجرد أن يستكمل المالكون جميع اإلجراءات القانونية لنقل ملكية هذه العقارات باسم شركة جبل عمر للتطوير،
ستقوم شركة جبل عمر للتطوير بسداد هذا المبلغ لشركة مكة لإلنشاء والتعمير علما ً بأن هذه المبالغ اليوجد عليها أي فوائدأو
مرابحات يتم إحتسابها على الرصيد المستحق.

.8

مزايا الموظفين
 وصف عام لخطة مزايا الموظفين المحددة:
يتعين على الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمات (خطة مزايا محددة) وفقا ً لنظام العمل السعودي .تعادل منفعة مكافأة نهاية
الخدمة نصف راتب الشهر األخير لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما يشمل كسور السنة باإلضافة إلى
راتب الشهر األخير كامالً عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية/التالية وبما يشمل كسور السنة .عوامل االستحقاق يتم
تطبيقها في حاالت االستقالة .ومكافأة نهاية الخدمة غير ممولة.
 منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة االكتوارية:
التزا ًما بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (" )19مزايا الموظفين" ،تم استخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلك
لتحديد التزامات الخطة .بموجب هذه الطريقة يتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة وذلك لكل ميزة سوف
يستحقها أعضاء الخطة الذين هم على رأس عملهم .التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة تعتمد على معادلة االستحقاق ومدة
الخدمة في تاريخ التقييم ،ويتم احتساب المزايا بنا ًءا على الراتب األخير المتوقع أن يحصل عليه الموظف عند بلوغه سن
التقاعد .التزامات الخطة هي القيمة االكتوارية الحالية للمزايا المستحقة المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم على رأس
عملهم في تاريخ التقييم.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .8مزايا الموظفين -تتمة
أ) يتم إعداد التقييم من قبل خبير اكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:
وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،19يجب أن تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة ومتوافقة مع بعضها البعض.
تعتبتتر االفتراضتتات هتتي أفضتتل تقتتديرات متتن جانتتب الشتتركة للمتغيتترات التتتي ستتتحدد التكلفتتة النهائيتتة لتقتتديم مكافتتأة نهايتتة
الخدمة .وتتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يلي:
معدل الخصم:
يستخدم هذا المعدل للحصول على القيمة اإلكتواريةالحالية للفوائد المتوقعة .وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،19يتم
تحديد المعدل المستخدم لخصم إلتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف بالرجوع إلى عوائد السوق في نهاية فترة التقرير
على السندات التجارية ذات الجودة العالية .وفقا للممارسة المتبعة لدينا ،يتم إشتقاق معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات
سوق الدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على السندات التجارية المصنفة AA-AAAذات استحقاق
آجل تتفق مع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف .ويصل متوسط مدة التزامات استحقاقات ما بعد انتهاء
الخدمة إلى  10سنوات.
 معدل الخصم  ٪4.4سنويًا للسنة المنتهية في  30ربيع اآلخر  1440هـ.
 معدل زيادة الرواتب  ٪4.4سنويًا للسنة المنتهية في  30ربيع اآلخر  1440هـ.
ب) تتمثل الحركة على التزامات مزايا الموظفين:

.9

القيمة الحالية لاللتزام كما في بداية الفترة /السنة
مكونات مصروفات الفترة  /السنة المحملة على قائمة
الدخل الشامل
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الدخل الشامل

 29رجـــــــب
1440هـ
34.440.150

 30ربيع اآلخر
1440هـ
43.233.681

1.029.042
-1.029.042

3.892.122
1.444.601
5.336.723

عناصر الدخل الشامل اآلخر:
إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين
المزايا الفعلية المدفوعة خالل الفترة  /السنة
القيمة الحالية لاللتزام في نهاية الفترة  /السنة

-()3.863.126
31.606.066

()1.605.911
()12.524.343
34.440.150

توزيعات أرباح مستحقة
أ .تتمثل الحركة علي دائني التوزيعات فيما يلي:
 29رجـــــــب
1440هـ

إيضاح
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
توزيعات األرباح المعلنة خالل الفترة  /السنة

ب

توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة  /السنة

 30ربيع اآلخر
1440هـ

179.198.693

174.961.058

--

329.632.480

()789.143

()325.394.845

178.409.550

179.198.693

ب .الحقًتتا لتتتاريخ قائمتتة المركتتز المتتالي األوليتتة المختصتترة وافقتتت الجمعيتتة العامتتة للشتتركة والمنعقتتدة بتتتاريخ 26شتتعبان
1440هـ ،الموافق  1مايو 2019م على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للمستاهمين عتن الستنة المنتهيتة فتي
 30ربيع اآلخر 1440هـ بمبلغ  329.632.480لاير ستعودي بواقتع  2لاير ستعودي للستهم الواحتد والتتي تمثتل نستبة
 ٪20من رأس المال المدفوع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  2.2مليون لاير سعودي.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .10الزكاة
أ .مخصص الزكاة
الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
 29رجـــــــب
1440هـ

 30رجـــــــب
1439هـ

الرصيد في بداية الفترة

24.291.790

36.377.772

مخصص الفترة

1.222.662
25.514.452

1.195.058
37.572.830

الرصيد في نهاية الفترة

ب .استلمت الشركة الربوطالزكوية للسنوات من عام 1424هـ حتى 1430هـ بمبلغ  31.145.826لاير سعودي.وقد
اعترتت الشركة على هذا الربط وتم رفع االعتراض إلى اللجنة االستئنافيةالزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب تمان
بمبلغ  31.130.230لاير سعودي بنا ًءا على قرار اللجنة االبتدائية .كما ورد للشركة الربط الزكوي للسنة المنتهية في
 29ربيع اآلخر1431هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ  16.593.207لاير سعودي،وقد اعترتت الشركة
على هذا الربط وتم رفع االعتراض إلى اللجنة االستئنافيةالزكويةبعد إصدار خطاب تمان بمبلغ  16.593.207لاير
سعودي بنا ًءا على قرار اللجنة االبتدائية.
قرارا من اللجنة االستئنافية الضريبية رقم
خالل السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1438هـ ،تلقت الشركة خطابًا يتضمن
ً
 1647لسنة 1438هـ بخصوص الربط الزكوي للسنوات من 1424هـ إلى 1430هـ يفيد برفح االستئناف المقدم من
الشركة إلعادة الربط ،وقد قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام .وبتاريخ 14
محرم 1439ه استلمت الشركة الحكم الصادر بتاريخ  28ذو الحجة 1438هـ من المحكمة اإلدارية بالرياض ،ويتضمن
رفح الدعوى المقامة من الشركة تد حكم اللجنة االستئنافية الضريبية .وقامت الشركة باستئناف تد الحكم السابق لدى
رئيس المحكمة االستئنافية بالرياض بموجب خطابها رقم  439/76بتاريخ  12صفر 1439هـ .وبتاريخ  2ذو القعدة
 1439هـ تم ابالغ الشركة بواسطة مندوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل بخطاب رقم  1439/16/32208وتاريخ 26
شوال  1439هـ بمطالبة نهائية بعد حكم محكمة اإلستئناف اإلدارية بمنطقة الرياض رقم /979ق لعام 1439هـ بربط آلي
بمبلغ  29.503.194لاير سعودي وقامت الشركة بتاريخ  21صفر1440هـ الموافق  30اكتوبر 2018م بسداد تلك
المطالبة.
قرارا من اللجنة االستئنافية الضريبية رقم
خالل السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1439هـ ،تلقت الشركة خطابًا يتضمن
ً
 8للسنة 1438هـ بخصوص الربط الزكوي لسنة 1431هـ يفيد برفح االستئناف المقدم من الشركة إلعادة الربط وقد
قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام.
بتاريخ  19ذو الحجة 1438ه ورد للشركة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 1438/16/32202ه وتاريخ 9
ذو الحجة 1438ه بخصوص طلب بيانات خاصة باإلقرارات الزكوية لألعوام من 1432ه حتى 1437ه لالطالع
والدراسة وإنهاء الموقف .وقامت الشركة بإمداد الهيئة بما طلبته بموجب خطاب رقم  439/18بتاريخ 14محرم 1439ه.
صدر الربط الزكوي عن األعوام من 1432هـ حتى 1436هـ وبلغت الفروقات الزكوية بموجبه مبلغ 67.179.914
لاير سعودي وقد تم تقديم إعتراض عليه وما زال اإلعتراض تحت الدراسة حتى تاريخ القوائم المالية األولية المختصرة.
وقد قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن السنوات من 1437هـ حتى 1439هـ وال زالت قيد الدراسة لدى الهيئة
العامة للزكاة والدخل.
تم تكوين مخصص الزكاة على أساس تقديري للفترة المنتهية في  29رجب  1440هـ ،ويتم تعديل الفروقات الناتجة عن إحتساب
الزكاة النهائية في نهاية السنة (إن وجدت).

ج .تعتقد إدارة الشركة بأن اإلعتراتات ستكون في صالح الشركة وأن المخصصات المرصودة كافية لمواجهة االلتزامات
الزكوية المستقبلية.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .11ربحية السهم
أ) ربحية السهم األساسية:
تم احتساب ربحية السهم األساسية بنا ًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة.
ب) ربحية السهم المخفضة:
 تم احتساب ربحية السهم المخفضة بنا ًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية.
 خالل الفترة لم يكن هناك أسهم مخفضة ،وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسية.
ج) إن تفاصيل احتساب ربحية السهم هي كما يلي:
لفترةالثالثة أشهر المنتهية في
 30رجـــــــب
 29رجـــــــب
1439هـ
1440هـ
46.607.250
47.683.809
164,816,240
164.816.240
0.28
0.29

صافي الربح بعد الزكاة للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
حصة السهم من ربح الفترة – األساسية والمخفضة

 .12المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة .يتم اعتماد شروط وأحكام هذه
المعامالت من قبل إدارة الشركة.
 موظفي اإلدارة العليا
موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذي أو غير ذلك).
 معامالت األطراف ذات العالقة:
خالل الفترة كانت هناك معامالت مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتيادي وبشروط متفق عليها بين
األطراف كما يلي:
 30رجـــــــب
 29رجـــــــب
1439هـ
1440هـ
طبيعة المعاملة
معامالت مع
موظفي اإلدارة العليا

راتب وبدالت وحوافز

أعضاء مجلس اإلدارة

إيجارات

509.239
828.597

595.388
828.597

 أرصدة األطراف ذات العالقة:
إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي كما يلي:
 29رجـــــــب
1440هـ
مستحق من طرف ذو عالقة

359.564.950

359,564,950

--

420.958

مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن بند ذمم مدينة تجارية
مستحق إلى طرف ذو عالقة ضمن بند مصروفات مستحقة وذمم
50.000.000
دائنة أخرى (شركة جبل عمر للتطوير) (معامالت تمويلية)
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 30ربيع اآلخر
1440هـ

50.000.000

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .13االلتزامات المحتملة
بلغت االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة في 29رجب 1440هـ مبلغ
 49.723.437لاير سعودي ( 30ربيع اآلخر  1440هـ  49.723.437:لاير سعودي).
 .14المعلومات القطاعية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمزايا المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري
باالختالف في منتجات تلك القطاعات .هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث
تشكل كل منها وحدة منفصلة .يتم تحديد القطاعات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي تحقق
منها الشركة اإليرادات وتتكبد التكاليف .يتم مراجعة الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس
التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية كل ربع سنة على األقل والذي يتم مراجعته من اإلدارة العليا للشركة .تمارس
الشركة نشاطها بالمملكة العربيةالسعودية ،من خالل األنشطة األساسية التالية:
 المركز التجاري ،الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية والشقق؛
 الفندق واألبراج السكنية؛
 االستثمار ،بما في ذلك اإليرادات من االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة؛
 أخرى ،بما في ذلك إيرادات العقارات المستأجرة في منطقة جبل عمر للتطوير.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .14المعلومات القطاعية (يتبع)
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم
األداء .يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية.
 29رجب 1440ه

المركز التجاري

قطاع االستثمارات

الفندق واألبراج

اإلجمالي

أخرى

اإليرادات

37.535.542

56.890.303

--

1.389.404

95.815.249

تكلفة اإليرادات

()9.118.421

()38.407.512

--

()837.510

()48.363.443

إجمالي الربح
مصروفات عمومية
وإدارية

28.417.121

18.482.791

--

551.894

47.451.806

--

--

--

()3.345.834

()3.345.834

إيرادات أخرى

--

--

--

5.050.499

5.050.499

تبرعات

--

--

--

()250.000

()250.000

الزكاة

--

--

--

()1.222.662

()1.222.662

الربح خالل الفترة

28.417.121

18.482.791

--

783.897

47.683.809

إجمالي الموجودات

1.164.280.043 415.418.020

3.220.975.770

548.348.444

5.349.022.277

50.000.000

261.749.268

381.491.378

إجمالي المطلوبات

15.805.849

53.936.261

 30رجب 1439ه
اإليرادات

36.298.496

62.033.160

--

962.500

99.294.156

تكلفة اإليرادات

()9.595.951

()39.668.236

--

--

()49.264.187

إجمالي الربح
مصروفات عمومية
وإدارية

26.702.545

22.364.924

--

962.500

50.029.969

--

--

--

()2.227.661

()2.227.661

إيرادات أخرى

--

--

--

--

--

تبرعات

--

--

--

--

--

الزكاة

--

--

--

()1.195.058

()1.195.058

الربح خالل الفترة

26.702.545

22.364.924

--

()2.460.219

46.607.250

إجمالي الموجودات

1.216.597.733 418.971.475

5.086.703.021

247.108.038

6.969.380.267

50.000.000

240,457.723

420.146.650

إجمالي المطلوبات

13.807.068

115.881.859

تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف اإلدارية للشركة.
 .15القضايا القائمة
أ.

قضايا مقامة من قبل الشركة على الغير
يوجد قضايا مقامة من قبل الشركة على الغير محددة القيمة بمبلغ  3.944.998لاير سعودي وقضية غير محددة القيمة،
هذا وال زالت تلك القضايا منظورة لدى المحاكم المختصة حتى تاريخ القوائم المالية األولية المختصرة.

ب .قضايا مقامة من قبل الغير على الشركة
يوجد قضية مقامة على الشركة غير محددة القيمة ،وال زالت تلك القضية منظورة لدى المحاكم المختصة حتى تاريخ
القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  29رجب 1440هـ
باللاير السعودي
 .16أحداث الحقة
وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 26شعبان 1440هـ ،الموافق  1مايو 2019م على توصية مجلس إدارة
الشركة بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1440هـ بمبلغ  329.632.480لاير سعودي بواقع
 2لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة  ٪20من رأس المال المدفوع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
بمبلغ  2.2مليون لاير سعودي.
 .17إعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  11رمضان 1440هـ (الموافق  16مايو
2019م).
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