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 الـفــــھـــــــــرس
 
 
 

 صفحة 
 ١ عن القوائم المالیة األولیة المختصرة المراجع المستقل فحص تقریر

 ٢ ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في كما  األولیة المختصرة (غیر المراجعة)قائمة المركز المالي 

ثة أشھر لفترة الثال األولیة المختصرة (غیر المراجعة) اآلخر الشامل والدخل قائمة الدخل
 ٣ ھـ١٤٤١رجب  ٢٩المنتھیة في 

ثة أشھر لفترة الثال األولیة المختصرة (غیر المراجعة) قائمة التغیرات في حقوق المساھمین
 ٤ ھـ١٤٤١رجب  ٢٩المنتھیة في 

 ٢٩ثة أشھر المنتھیة في لفترة الثالاألولیة المختصرة (غیر المراجعة)  قائمة التدفقات النقدیة
 ٥ ھـ١٤٤١رجب 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیةاألولیة المختصرة (غیر المراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة 
 ١٧ – ٦ ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في 
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٦ 

 
 واألنشطة الرئیسیةالتنظیم  .١

 

تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمیر كشركة مساھمة سعودیة ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدینة مكة المكرمة تحت  
 ھـ.١٤٠٩ذي الحجة  ١بتاریخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١رقم 

 ١٨صادر بتاریخ ال ٤٠٣١٠٤٥١٩٠لدى الشركة فرعین، األول: فندق وأبراج شركة مكة الفندقیة تحت السجل التجاري رقم  
 ٤٠٣١١٠٢١٣٤ھـ. والثاني: فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمیر لخدمات المعتمرین تحت السجل التجاري رقم ١٤٢٤رمضان 

 ھ.١٤٣٩ربیع األول  ١٨الصادر بتاریخ 
رائھا مارھا وشتقوم الشركة بتعمیر األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطویرھا وإدارتھا وإستث 

 وتأجیرھا والقیام بكافة األعمال الھندسیة الالزمة لإلنشاء والتعمیر والصیانة وأعمال الھدم والمسح الخاصة بھا.
بین شركة مكة  ٢٠١٧أغسطس  ٢٩الموافق ھ ١٤٣٨ذو الحجة  ٧كان یدار الفندق واألبراج وفقًا لعقد إدارة مبرم بتاریخ  

عاًما) مع  ٢٠ة میلینیوم آندكوبثورن الشرق األوسط القابضة المحدودة (المشغل) لمدة (لإلنشاء والتعمیر (المالك) وشرك
 سنوات) إذا وافق الطرفان. ٥تمدیدین بموافقة متبادلة لمدة (

 وفیما یلي رسوم وأتعاب المشغل وفقًا لبنود اتفاقیة اإلدارة: 
 من إجمالي اإلیرادات التشغیلیة. ٪١الرسوم األساسیة: 
 من إجمالي اإلیرادات التشغیلیة. ٪٠٫٨التسویق: رسوم  
 من إجمالي األربـــاح التشغیلیة. ٪٥رسوم الحوافز:  
 من إجمالي الدخل. ٪٣مخصص اإلحالل والتجدید:  

 

م عائداً ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٨دیسمبر  ٣١یضمن المشغل للمالك أن یحقق الفندق لسنوات التشغیل التي تنتھي في  
 ملیون لایر سعودي لكل سنة تشغیل. ٢٤٠ره بحد أدنى وقد

م، أعلنت الشركة عن انھاء العالقة التعاقدیة مع شركة میلینیوم شركة ٢٠١٩یونیو  ١٤الموافق ھ ١٤٤٠شوال ١١بتاریخ  
مكة باإلدارة والتشغیل للفندق واألبراج (فنادق فئة خمس نجوم) التابعة لھا في مشروعھا األول الواقع أمام المسجد الحرام 

المكرمة، حیث أن شركة مكة لإلنشاء والتعمیر استخدمت حقھا إلنھاء التعاقد مع شركة میلینیوم  لتذرعھا بالظروف 
م، وقد ٢٠١٩یونیو ١٣الموافق ھ ١٤٤٠شوال  ١٠القاھرة لعدم تنفیذ بعض بنود العقد الجوھریة، وذلك اعتباراً من تاریخ 

العمل مستمر بالفندق واألبراج ویتم إدارتھم من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمیر، تم إخطار شركة میلینیوم بذلك. علماً بأن 
وتؤكد شركة مكة لإلنشاء والتعمیر بأن إنھاء العالقة التعاقدیة مع شركة میلینیوم لن یكون لھ أي تأثیر سلبي یذكر على 

 القوائم المالیة للشركة.
 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي: 

 المملكة العربیة السعودیة. – مكة المكرمة –٧١٣٤ص.ب  –شركة مكة لإلنشاء والتعمیر – مركز فقیھ التجاري
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 أسس اإلعداد .٢
  

 المعاییر المحاسبیة المطبقة .أ
 

المرفقة وفقاً لمعیار المحاسبة ھ ١٤٤١رجب  ٢٩األولیة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  تم إعداد القوائم المالیة 
) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر الدولیة واإلصدارات األخرى ٣٤الدولي رقم (

 المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین.
 تشمل القوائم المالیة األولیة المختصرة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة المعدة ال 

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر الدولیة واإلصدارات األخرى المعتمدة  لمعاییر الدولیة للتقریر الماليوفقًا ل
ربیع اآلخر  ٢٩اسبیین القانونیین ویجب أن ُتقرأ مع القوائم المالیة السنویة للشركة كما في من الھیئة السعودیة للمح

ال تمثل بالضرورة مؤشًرا على النتائج ھ  ١٤٤١رجب  ٢٩كما أن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ،ھ١٤٤١
رجب  ٢٩ن أرباح فترة  الثالثة أشھر المنتھیة في ، كما لم یتم إجراء التخصیص عھ ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٢٩المتوقعة في 

 والتي یتم إجراؤھا في نھایة السنة. ھ ١٤٤١
 

 أسس القیاس .ب
 

األولیة المختصرة على أساس التكلفة التاریخیة وبإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم  تم إعداد ھذه القوائم المالیة
االستمراریة بإستثناء االستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر حیث تم 

باستخدام  موظفین والتي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لإللتزامات المستقبلیةقیاسھا بالقیمة العادلة، وباستثناء التزامات منافع محددة لل
 طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  .ج
 

 تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي الذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.
 

 استخدام التقدیرات واألحكام .د
 

ات التي  یتطلب  رة من اإلدارة القیام بإجراء بعض األحكام والتقدیرات واالفتراض إعداد القوائم المالیة األولیة المختص
روفات  ة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص ركة والمبالغ المعروض بیة للش ات المحاس یاس تؤثر على تطبیق الس

تثمارات في موجودات مالی امل اآلخر والتي تظھر وعلى أرباح غیر محققة من إس ة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش
ضمن حقوق الملكیة والتغیر المتراكم في الخسائر اإلكتواریة لمزایا الموظفین . من الممكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن 

 ھذه التقدیرات.
تمر. التعدیالت  اس مس ات المتعلقة بھا على أس بتتم مراجعة التقدیرات واالفتراض یة التي تترتب عنھا التقدیرات المحاس
 یتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت.
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٨ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

 

م اتباعھا في التي تإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة 
ھـ وبإستثناء اثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩اعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 ٢٠٢٠ینایر  ١المعدلة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والتي اصبحت ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 وكما یلي: 

 

المختصرة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الصادرة والساریة تعدیالت لم ینتج عنھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة  .أ
 :٢٠٢٠ینایر  ١المفعول بعد 

 

 عرض القوائم المالیة )١ (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم
 

 األھمیة.تتعلق ھذه التعدیالت بشأن تعریف 
 

 اندماج األعمال  )٣ "(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة
 

 یرالتقار إلعداد المفاھیمي اإلطار الدولیة المحاسبة معاییر مجلس نشر حیث األعمال تعریف التعدیالت ھذه توضیح 
 إلغاءو القیاس بشان جدیدة إرشادات إلى باإلضافة والمطلوبات للموجودات المعدلة التعریفات ذلك یشمل المعدل المالیة

 واإلفصاح. والعرض االعتراف
 

 باإلطار الخاصة المراجع على تعدیالت المعدل، المفاھیمي اإلطار جانب إلى ، الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر 
 للتقریر لدولیةا المعاییر على تعدیالت على الوثیقة تحتوي حیث ، المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر في المفاھیمي

 المعاییر لجنة وتفسیرات  )٣٨ و ٣٧ و ٣٤ و ٨ و ١( أرقام الدولیة محاسبیةال والمعاییر )١٤ و ٦ و ٣ و ٢( المالي
 من )٣٢(  رقم المعاییر التفسیر  الدائمة اللجنة وتفسیر )٢٢ و ٢٠( وتفسیر  )١٩ و ١٢( ارقام المالي للتقریر الدولیة

 نسخة من إلیھ تشیر ما إلى شارةلإل او العمل إطار من واالقتباسات باإلشارات یتعلق فیما التصریحات تلك تحدیث أجل
 .المفاھیمي اإلطار من مختلفة

 
 األدوات المالیة .٤

 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات .أ
 

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم إستالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل إلتزام ما ضمن معاملة منتظمة بین  
السوق الرئیسیة، أو، في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل سوق یمكن للشركة المشاركین بتاریخ القیاس في 

 الوصول إلیھا في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
صنیف القیم تعند قیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام ما، تستخدم الشركة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم  

العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة إستناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما 
 یلي:
 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. المستوى األول: 

 
األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل  المدخالت بخالف المستوى الثاني: 

 وااللتزام، سواًء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 

مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت  المستوى الثالث: 
 القابلة للمالحظة).غیر 
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 هـ1441رجب  29في األولية المختصرة )غير المراجعة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية  إيضاحات حول القوائم المالية
 باللاير السعودي

9 

 

 .  األدوات المالية )يتبع(4
 

 تسلسل القيمة العادلة 
 

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

  ه1441 رجب 29ة المنتهية في فترال

طريقة التقييم 
والمدخالت 
  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المستخدمة

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

           موجودات مالية بالقيمة العادلة:

  اسهم متداولة في أسواق نشطة
األسعار المعلنة في 

101.933.394.3  األسواق المالية   --  --  1.933.394.310 

  أسعار سوقيةأسهم غير متوفر لها 
حسب آخر معلومات 

 107.033.818  107.033.818  --  --     مالية متوفرة

82.040.428.12  107.033.818  --  1.933.394.310    المجموع  

           
           ه1441ربيع اآلخر  29السنة المنتهية في 

           موجودات مالية بالقيمة العادلة:

  أسواق نشطة اسهم متداولة في
األسعار المعلنة في 

 2.354.570.055  --  --  2.354.570.055  األسواق المالية

  أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
حسب آخر معلومات 

 109.204.488  109.204.488  --  --     مالية متوفرة

 2.463.774.543  109.204.488  --  2.354.570.055    المجموع
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١٠ 

 

 .  األدوات المالیة (یتبع)٤
 (یتبع) -القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي  
یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كأدنى للقیمة العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة 

 مستوى من المدخالت ذات األھمیة للقیاس بالكامل.
تعترف الشركة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  

 ھـ، لم تكن ھناك حركات بین المستویات.١٤٤١رجب   ٢٩نتھیة في خالل فترة الثالثة أشھر الم
 ال یوجد فرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة للموجودات األخرى خالل الفترة. 

 

 مخاطر السیولة .ب
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات  
رتبطة بأدوات مالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ م

العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق المراقبة المنتظمة لتوفیر األموال الكافیة من خالل توفیر األموال الالزمة 
، قد تنشأ تركیزات مخاطر السیولة من شروط السداد للمطلوبات المالیة لمواجھة أیة التزامات مستقبلیة. على سبیل المثال

أو مصادر االقتراض أو االعتماد على سوق معینة یتم فیھا تحقیق الموجودات المتداولة. فیما یلي تحلیل االستحقاق 
موجودات مالیة ھـ. ال تحتفظ الشركة ب١٤٤١رجب   ٢٩التعاقدي غیر المخصوم للمطلوبات المالیة للشركة كما في 

 إلدارة مخاطر السیولة.
 

 ھ١٤٤١ رجب ٢٩
 سنة أو ١

 سنة ٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة

 القیمة الدفتریة لفترات مستقبلیة

    مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 ٤٠٫٣٣٧٫٩٧٨ -- -- ٤٠٫٣٣٧٫٩٧٨ ذمم دائنة تجاریة

مصروفات مستحقة وذمم 
 ٦٦٫٣٦٥٫١٢١ -- -- ٦٦٫٣٦٥٫١٢١ دائنة أخرى

 ١٩٠٫٨٠٩٫٠٢٠ -- -- ١٩٠٫٨٠٩٫٠٢٠ توزیعات أرباح مستحقة
 ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠ -- -- ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠ تسھیالت إئتمانیة

 ٣٤٧٫٥١١٫٧١٩ -- -- ٣٤٧٫٥١١٫٧١٩ 
 

 ھ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩
 سنة أو ١

 سنة ٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة

 القیمة الدفتریة لفترات مستقبلیة

    مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 ٣١٫٣٢٧٫٨٠٦ -- -- ٣١٫٣٢٧٫٨٠٦ دائنة تجاریةذمم 

مصروفات مستحقة وذمم 
 ١٠٢٫٠٨٥٫٥٨١ -- -- ١٠٢٫٠٨٥٫٥٨١ دائنة أخرى

 ١٩٠٫٨٦٣٫٢٣١ -- -- ١٩٠٫٨٦٣٫٢٣١ توزیعات أرباح مستحقة
 ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠ -- -- ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠ تسھیالت إئتمانیة

 ٣٧٤٫٢٧٦٫٢١٨ -- -- ٣٧٤٫٢٧٦٫٢١٨ 
 

 التدفقات النقدیة المتضمنة في تحلیل اإلستحقاقات المالیة في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل كبیر.لیس من المتوقع حدوث  
 

 الجدول التالي یبین الفرق بین الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة كما في تاریخ القوائم المالیة األولیة المختصرة : 
 

 ھـ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩ ھـ١٤٤١رجب  ٢٩ 
 ٥٢٩٫٧٧٣٫٦٩٧ ٥٢٨٫٠٤٠٫٨٥٣ موجودات متداولة 
 )٤٣٤٫٣١٩٫٠٦١( )٣٨٥٫٤٠٦٫٩٤٤( مطلوبات متداولة

 ٩٥٫٤٥٤٫٦٣٦ ١٤٢٫٦٣٣٫٩٠٩ رأس المال العامل
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١١ 

 
 إستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .٥

 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل رئیسي مما یلي:تتكون االستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
 

  
رجب        ٢٩

 ھ١٤٤١
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤١
 ٢٫٣١٤٫٩٤٤٫٠٢٢ ١٫٨٩١٫٥٩٧٫٦٠٧  جبل عمر للتطویر

 ٩٥٠٫٩٨٠ ٩٥٠٫٩٨٠  صندوق المتاجرة بالسلع
  ٢٫٣١٥٫٨٩٥٫٠٠٢ ١٫٨٩٢٫٥٤٨٫٥٨٧ 

 

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فیما یلي:تتمثل حركة االستثمارات في موجودات مالیة  
 

 
رجب         ٢٩

 ھ١٤٤١
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھـ١٤٤١
 ٣٫١١٣٫٧٦٨٫٨٣٤ ٢٫٣١٥٫٨٩٥٫٠٠٢ الرصید في بدایة الفترة / السنة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیع استثمارات 
 )٥٣٫٨٢٤٫٤٨٠( -- (*) بالتكلفة –الدخل الشامل اآلخر

أرباح محققة من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 )١١٢٫٢٢٦٫٩٥٨( -- خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالیة بالقیمة العادلة (خسائر) غیر محققة من 

 )٦٣١٫٨٢٢٫٣٩٤( )٤٢٣٫٣٤٦٫٤١٥( من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٢٫٣١٥٫٨٩٥٫٠٠٢ ١٫٨٩٢٫٥٤٨٫٥٨٧ الرصید في نھایة الفترة / السنة

 

سھماً من حصتھا في  ٥٫٣٨٢٫٤٤٨قامت الشركة ببیع عدد  ھـ١٤٤١  بیع اآلخرر ٢٩ة المنتھیة في سنخالل ال (*)
ركة جبل عمر للتطویر، والذي نتج عنھ أرباح قدرھا  عودي وذلك وفقًا  ١١٢٫٢٢٦٫٩٥٨رأس مال ش لایر س

 ملیون سھم. ١٠ھـ ببیع ١٤٣٩ربیع أول  ١٨) بتاریخ ١٧٨لقرار مجلس اإلدارة في جلستھ رقم (
 

 ٢٩للتطویر للمصادقة على األسھم المملوكة لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر كما في  قامت الشركة بمخاطبة شركة جبل عمر 
، وبناًء على خطاب الرد من شركة جبل عمر للتطویر تبین وجود فرق في عدد األسھم المملوكة من ھ١٤٤١ربیع اآلخر 

اء والتعمیر بمخاطبة المحامي سھم ، وعلیھ قامت شركة مكة لإلنش ١٫٧٦٨٫٤٠٠قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمیر بحوالي 
حول ذلك والذي أفاد أن أسھم العقارات التي لم یتم إفراغھا حتى تاریخھ مقدرة عند دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمیر 
كمساھم في شركة جبل عمر وتظل ھذه القیمة ثابتة طالما لم یطرأ تعدیل أو تغییر على حالة الصكوك التي تم تقدیر عدد 

ساسھا وقت دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمیر كمساھم في شركة جبل عمر، وال یجوز أن یطرأ أي تعدیل األسھم على أ
أو تغییر على قیمة األسھم المقابلة للصكوك إال بعد إستكمال اإلجراءات الفنیة والشرعیة وذلك بإضافة المساحة علیھا من 

لمساحة الصكوك من قبل الجھات واإلدارات ذات االختصاص،  قبل اإلدارات الشرعیة المختصة وقبل إضافة القدر النھائي
تظل قیمة المساھمة ثابتة وال یطرأ علیھا أي تعدیل أو تغییر حتى یتم إضافة المساحة اإلجمالیة للصكوك من قبل الجھات 

  ذات االختصاص.
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٢ 

 

 استثمار في شركة زمیلة .٦
 

م) باإلجماع ٢٠١٣نوفمبر  ٢٨ھـ (الموافق ١٤٣٥رجب  ٢٥) الذي عقد بتاریخ ١٣٣قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ رقم ( 
المساھمة بحصة نقدیة في رأس مال شركة جرھم للتنمیة والتطویر، والتي تعمل في مجال التطویر العقاري وستقوم بتطویر 

ملیون  ٢٨٫٨٤ھـ بدفع مبلغ ١٤٣٥جمادى األولى  ١١شركة بتاریخ منطقة جبل الشراشف. وبموجب ھذا القرار، قامت ال
ملیون لایر سعودي وكانت حركة االستثمار  ١٠٤٫٨٤من رأس مال الشركة والبالغ  ٪٢٧٫٥لایر سعودي، تمثل ما نسبتھ 
 في الشركة الزمیلة كما یلي:

 

 
رجب      ٢٩

 ھـ١٤٤١
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھـ١٤٤١
 ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ السنةالرصید في بدایة الفترة / 

 ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

م لیصبح رأس مالھا ٢٠١٨نوفمبر١٣تم تخفیض رأس مال شركة جرھم بموجب قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة بتاریخ  
الالزمة إلجراءات تخفیض رأس المال حتى تاریخ ملیون لایر سعودي ھذا ولم یتم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة ٤٩٫٨

 إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة.
 ٣١آخر قوائم مالیة مراجعة للسنة المنتھیة في والتطویر العقاري إعتماداً على  تم قیاس اإلستثمار لشركة جرھم للتنمیة 

ي على قیمة اإلستثمار في الشركة الزمیلة إستناداً م، في حین أن إدارة الشركة ال تعتقد وجود إنخفاض جوھر٢٠١٧دیسمبر 
 .األولیة المختصرة للمعلومات المالیة المتاحة لھا حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة

 
 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة .٧

 

 ٣٠لایر سعودي كما في  ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ( شركة جبل عمر للتطویر ) والبالغة 
قیمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدیة المتبقیة المدفوعة من شركة مكة لإلنشاء والتعمیر إلى شركة جبل  ھـ١٤٤١رجب 

لذین لم یستكملوا اإلجراءات القانونیة لنقل ملكیتھا لشركة جبل عمر للتطویر.وبمجرد عمر للتطویر نیابة عن أصحاب العقارات ا
أن یستكمل المالكون جمیع اإلجراءات القانونیة لنقل ملكیة ھذه العقارات باسم شركة جبل عمر للتطویر، ستقوم شركة جبل 

ا ذه المبالغ الیوجد علیھا أي فوائدأو مرابحات یتم إحتسابھعمر للتطویر بسداد ھذا المبلغ لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر علماً بأن ھ
 على الرصید المستحق.

 
 إستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل .٨

 

 تتكون االستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما یلي: .أ
 

 إیضاح 
رجب      ٢٩

 ھـ١٤٤١
اآلخر  ربیع ٢٩

 ھ١٤٤١
 ١٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ب صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي

أرباح غیر محققة في موجودات مالیة بالقیمة 
 ٨٧٩٫٥٤١ ٨٧٩٫٥٤١  العادلة من خالل قائمة الدخل

  ١٤٧٫٨٧٩٫٥٤١ ١٤٧٫٨٧٩٫٥٤١ 
 

باالستثمار في صندوق األھلي للمتاجرة باللایر السعودي ھ ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩المنتھیة في قامت الشركة خالل السنة  .ب
ملیون لایر ویستثمر ھذا الصندوق في  ١٤٧ملیون وحدة في الصندوق بمبلغ إجمالي  ٧٧٫٦٩٨حیث تم شراء عدد حوالي 

تثمار االستقییم ھذا بولم تقم إدارة الشركة  ا.ھذصفقات المرابحات اإلسالمیة والمتوافقة مع ضوابط الشریعة اإلسالمیة
نظراً لعدم وجود  ھـ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩ییم بتاریخ ھـ وتم االعتماد على آخر تق١٤٤١رجب  ٢٩بالقیمة العادلة كما في 

 معلومات مالیة متاحة لذلك، وتعتقد إدارة الشركة أنھ ال یوجد أثر مادي لعدم التقییم على القوائم المالیة األولیة المختصرة.
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٣ 

 

 مزایا الموظفین .٩
 

 وصف عام لخطة مزایا الموظفین المحددة: 
 

یتعین على الشركة دفع مكافأة نھایة الخدمات (خطة مزایا محددة) وفقاً لنظام العمل السعودي. تعادل منفعة مكافأة نھایة 
الخدمة نصف راتب الشھر األخیر لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما یشمل كسور السنة باإلضافة إلى راتب 
الشھر األخیر كامالً عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقیة/التالیة وبما یشمل كسور السنة. عوامل االستحقاق یتم تطبیقھا 

 في حاالت االستقالة. ومكافأة نھایة الخدمة غیر ممولة.
 

 منھجیة التقییم واالفتراضات الرئیسیة للدراسة االكتواریة: 
 

) "مزایا الموظفین"، تم استخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلك ١٩الدولي رقم (التزاًما بمتطلبات معیار المحاسبة 
لتحدید التزامات الخطة. بموجب ھذه الطریقة یتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزایا المستحقة وذلك لكل میزة سوف یستحقھا 

تحقة تعتمد على معادلة االستحقاق ومدة الخدمة في أعضاء الخطة الذین ھم على رأس عملھم. التكلفة المتوقعة للمزایا المس
تاریخ التقییم، ویتم احتساب المزایا بناًءا على الراتب األخیر المتوقع أن یحصل علیھ الموظف عند بلوغھ سن التقاعد. 

في  أس عملھمالتزامات الخطة ھي القیمة االكتواریة الحالیة للمزایا المستحقة المتوقعة لجمیع الموظفین الذین ھم على ر
 تاریخ التقییم.

 

 یتم إعداد التقییم من قبل خبیر اكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئیسیة التالیة: .أ
 

ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ، یجب أن تكون االفتراضات االكتواریة غیر متحیزة ومتوافقة مع بعضھا ١٩وفقا
تقدیرات من جانب الشركة للمتغیرات التي ستحدد التكلفة النھائیة لتقدیم مكافأة البعض. تعتبر االفتراضات ھي أفضل 

 نھایة الخدمة. وتتمثل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة فیما یلي:
 معدل الخصم:

 

 ،١٩یستخدم ھذا المعدل للحصول على القیمة اإلكتواریةالحالیة للفوائد المتوقعة. وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
یتم تحدید المعدل المستخدم لخصم إلتزامات استحقاقات ما بعد التوظیف بالرجوع إلى عوائد السوق في نھایة فترة 
التقریر على السندات التجاریة ذات الجودة العالیة. وفقا للممارسة المتبعة لدینا، یتم إشتقاق معدل الخصم بالرجوع 

 AA-AAAترة المشمولة بالتقریر على السندات التجاریة المصنفةإلى عائدات سوق الدوالر األمریكي في نھایة الف
ذات استحقاق آجل تتفق مع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظیف. ویصل متوسط مدة التزامات 

 سنوات. ١٠استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة إلى 
 ھـ. ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩سنویًا للسنة المنتھیة في  ٪٤٫٤معدل الخصم  
 ھـ. ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩سنویًا للسنة المنتھیة في  ٪٤٫٤معدل زیادة الرواتب  

 

 تتمثل الحركة على التزامات مزایا الموظفین: .ب
 

 
رجب   ٢٩

 ھـ١٤٤١
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھـ١٤٤١
 ٣٤٫٤٤٠٫١٥٠ ٣١٫٤١٧٫٢٠٩ السنة القیمة الحالیة لاللتزام كما في بدایة الفترة /

مصروفات الفترة / السنة المحملة على قائمة  مكونات
   الدخل الشامل

 ٣٫٤٢٠٫٦٣٠ ٩٣٦٫٣٥٠ تكلفة الخدمة الحالیة
 ١٫٥٤٤٫٦٠٦ -- تكلفة الفوائد

 ٤٫٩٦٥٫٢٣٦ ٩٣٦٫٣٥٠ إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الدخل 
   عناصر الدخل الشامل اآلخر:

 )١٫٠٥١٫٨٣٤( -- إعادة القیاس اللتزامات مزایا الموظفین
 )٦٫٩٣٦٫٣٤٣( )٥٤١٫٩٥٣( المزایا الفعلیة المدفوعة خالل الفترة / السنة

 ٣١٫٤١٧٫٢٠٩ ٣١٫٨١١٫٦٠٦ القیمة الحالیة لاللتزام في نھایة  الفترة / السنة
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٤ 

 

 تسھیالت ائتمانیة .١٠
 

م للحصول على تسھیالت ٢٠١٩سبتمبر ٢الموافق ھ ١٤٤١محرم  ٣قامت الشركة بتوقیع اتفاقیة إطارعام مع بنك البالد بتاریخ 
(متوافقة مع الشریعة االسىالمیة) وذلك وفقا  %١٫٢٥) ملیون لایر سعودي  بمعدل سعر فائدة سایبور + ٤٥٠ائتمانیة بمبلغ (

 ٢٠١م والمعدل بقرار المجلس رقم ٢٠١٩یونیو ١٦الموافق ھ  ١٤٤٠شوال  ١٣وتاریخ   ١٩٨لقرار مجلس ادارة الشركة رقم 
م  بھدف تمویل أعمال التجدیدات والتطویر لفندق وأبراج شركة مكة لإلنشاء ٢٠١٩سبتمبر ٤الموافق ھ ١٤٤١محرم ٥وتاریخ 

م حصلت الشركة على الشریحة األولى من قیمة التسھیالت ٢٠١٩أكتوبر  ٣١الموافق ھ ١٤٤١ربیع أول  ٣والتعمیر. وبتاریخ 
 لایر سعودي. ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠بمبلغ 

 م.٢٠٢٠سبتمبر  ١٣ھـ الموافق ١٤٤٢محرم  ٢٥التسھیالت البنكیة الموضحة أعاله في إن تاریخ إستحقاق 
 

 توزیعات أرباح مستحقة  .١١
 

 تتمثل الحركة علي دائني التوزیعات فیما یلي: .أ

 إیضاح 
رجب      ٢٩

 ھـ١٤٤١
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھـ١٤٤١
 ١٧٩٫١٩٨٫٦٩٣ ١٩٠٫٨٦٣٫٢٣١  الرصید في بدایة الفترة / السنة

 ٣٢٩٫٦٣٢٫٤٨٠ -- ب األرباح المعلنة خالل الفترة / السنةتوزیعات 
 )٣١٧٫٩٦٧٫٩٤٢( )٥٤٫٢١١(  توزیعات األرباح المدفوعة خالل الفترة / السنة

  ١٩٠٫٨٦٣٫٢٣١ ١٩٠٫٨٠٩٫٠٢٠ 
 

، ھ١٤٤١شعبان ٢٦قت الجمعیة العامة للشركة والمنعقدة بتاریخ الحقًا لتاریخ قائمة المركز المالي األولیة المختصرة واف .ب
ربیع اآلخر  ٢٩توزیع أرباح للمساھمین عن السنة المنتھیة في توصیة مجلس اإلدارة بم على ٢٠٢٠ أبریل ١٩الموافق 
من رأس  ٪١٥لایر سعودي للسھم الواحد والتي تمثل نسبة  ١٫٥لایر سعودي بواقع  ٢٤٧٫٢٢٤٫٣٦٠بمبلغ  ھـ١٤٤١

 ملیون لایر سعودي. ٢٫٢اإلدارة بمبلغ المال المدفوع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس 
 الزكاة .١٢

 

 مخصص الزكاة .أ
 

 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
 

 
رجب      ٢٩

 ھـ١٤٤١
رجب      ٢٩

 ھـ١٤٤٠
 ٢٤٫٢٩١٫٧٩٠ ٣٨٫٨٧١٫٣١٠ الرصید في بدایة الفترة

 ١٫٢٢٢٫٦٦٢ ١٫٠٤٥٫٥٨٠ مخصص الفترة
 -- )٣١٫٥٧٠٫٤٤٩( المدفوع خالل الفترة

 ٢٥٫٥١٤٫٤٥٢ ٨٫٣٤٦٫٤٤١ نھایة الفترةالرصید في 
 

ً لقرار الھیئة ١٤٣٦ربیع اآلخر  ٣٠أنھت الشركة الوضع الزكوي حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في  .أ ھـ، وذلك وفقا
لایر سعودي. في حین جاري اإلفراج  ٣١٫٥٧٠٫٤٤٩سداد مبلغ خالل الفترة الحالیة بالشركة  وقامتالعامة للزكاة والدخل 

لایر سعودي وذلك بعد قیام الشركة  ١٦٫٥٩٣٫٢٠٧بمبلغ  AFG-WPM – ٤٣٤٤٧٠عن الضمان البنكي الصادر برقم 
 .بسداد المبلغ المذكور آنفاً 

 

ھـ ١٤٤٠ھـ حتى ربیع اآلخر ١٤٣٧ربیع اآلخر  ٣٠قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة وقوائمھا المالیة عن السنوات من 
وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا وال زالت تحت الدراسة لدى الھیئة العامة للزكاة والدخل. وبرأي المستشار الزكوي 
للشركة فإن الزكاة المسددة من قبل الشركة عن تلك السنوات بموجب إقراراتھا المقدمة للھیئة العامة للزكاة والدخل ھي 

 جد داعي لتكوین أي مخصصات إضافیة عن تلك السنوات.الزكاة المستحقة على الشركة وال یو
 

ھـ، ویتم تعدیل الفروقات الناتجة عن  ١٤٤١رجب  ٢٩تم تكوین مخصص الزكاة على أساس تقدیري للفترة المنتھیة في 
 إحتساب الزكاة النھائیة في نھایة السنة (إن وجدت).

 

 

 ة االلتزامات الزكویة المستقبلیة.كافیة لمواجھ تعتقد إدارة الشركة بأن المخصصات المرصودة .ب
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٥ 

 

 ربحیة السھم .١٣
 

 ربحیة السھم األساسیة: )أ
 

 تم احتساب ربحیة السھم األساسیة بناًءا على الربح العائد لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة.
 

 ربحیة السھم المخفضة: )ب
 

الربح العائد لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  تم احتساب ربحیة السھم المخفضة بناًءا على 
 القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة.

 خالل الفترة لم یكن ھناك أسھم مخفضة، وبالتالي فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساسیة. 
 

 م ھي كما یلي:إن تفاصیل احتساب ربحیة السھ )ج
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
رجب    ٢٩

 ھـ١٤٤١
رجب    ٢٩

 ھـ١٤٤٠
 ٤٧٫٦٨٣٫٨٠٩ ٤٠٫٧٧٧٫٦٣٠ صافي الربح بعد الزكاة للفترة
 ١٦٤٬٨١٦٬٢٤٠ ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم

 ٠٫٢٩ ٠٫٢٥ األساسیة والمخفضة –حصة السھم من ربح الفترة 
 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٤

 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للشركة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت 
 من قبل إدارة الشركة.

 

 موظفي اإلدارة العلیا 
 

والمسؤولیة في تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة بصورة موظفي اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یمارسون السلطة 
 مباشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أي مدیر (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).

 

 معامالت األطراف ذات العالقة: 
 

ن یخالل الفترة كانت ھناك معامالت مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتیادي وبشروط متفق علیھا ب
 األطراف كما یلي:

 طبیعة المعاملة معامالت مع
رجب     ٢٩

 ھـ١٤٤١
رجب     ٢٩

 ھـ١٤٤٠
 ٥٠٩٫٢٣٩ ٨١٩٫٣٦٤ راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العلیا

 ٨٢٨٫٥٩٧ ١٫١٣٧٫٣٤٧ إیجارات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة: 
 

 إن أرصدة األطراف ذات العالقة ھي كما یلي:

 
رجب     ٢٩

 ھـ١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩ ھـ١٤٤١
 ٣٥٩٬٥٦٤٬٩٥٠ ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ مستحق من طرف ذو عالقة 

مستحق إلى طرف ذو عالقة ضمن بند مصروفات مستحقة وذمم دائنة 
 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ أخرى (شركة جبل عمر للتطویر) (معامالت تمویلیة)

 
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٦ 

 

 االلتزامات المحتملة .١٥
 

ھـ مبلغ ١٤٤١رجب   ٢٩المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نیابة عن الشركة في بلغت االلتزامات 
 لایر سعودي). ١٨٫٥٩٣٫٢٠٧ھـ:١٤٤١ربیع اآلخر  ٢٩لایر سعودي ( ١٨٫٥٩٣٫٢٠٧

 
 المعلومات القطاعیة .١٦

 

ف لشركة تتأثر بشكل جوھري باالختالتم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر والمزایا المتعلقة با
في منتجات تلك القطاعات. ھذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبیعة الخدمات والمنتجات بحیث تشكل كل 
منھا وحدة منفصلة. یتم تحدید القطاعات التشغیلیة المبینة أدناه عن طریق التمییز في األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا الشركة 

إلیرادات وتتكبد التكالیف. یتم مراجعة الخصائص االقتصادیة ویتم تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التقییم الذي أجراه ا
متخذ القرارات التشغیلیة كل ربع سنة على األقل والذي یتم مراجعتھ من اإلدارة العلیا للشركة. تمارس الشركة نشاطھا بالمملكة 

 األنشطة األساسیة التالیة: العربیةالسعودیة، من خالل
 المركز التجاري، الذي یتضمن إیرادات من تأجیر المحالت التجاریة والشقق؛ 
 الفندق واألبراج السكنیة؛ 
 االستثمار، بما في ذلك اإلیرادات من االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة؛ 
 للتطویر.أخرى، بما في ذلك إیرادات العقارات المستأجرة في منطقة جبل عمر  

 

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم 
 األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالیة.

 

 اإلجمالي أخرى قطاع االستثمارات الفندق واألبراج المركز التجاري ھ١٤٤١رجب   ٢٩
 ٩٤٫٣٨٥٫٦٩٠ ١٫٢١٢٫٥٠٠ -- ٥٣٫٩٦٧٫٦٦٧ ٣٩٫٢٠٥٫٥٢٣ اإلیرادات

 )٤٤٫٨٤٦٫٣٨٥( )٣٫٧٥٥( -- )٣٣٫٨٧٦٫٥٤٩( )١٠٫٩٦٦٫٠٨١( تكلفة اإلیرادات
 ٤٩٫٥٣٩٫٣٠٥ ١٫٢٠٨٫٧٤٥ -- ٢٠٫٠٩١٫١١٨ ٢٨٫٢٣٩٫٤٤٢ إجمالي الربح
عمومیة مصروفات 

 )٧٫٧١٦٫٠٩٥( )٧٫٧١٦٫٠٩٥( -- -- -- وإداریة
 )١٫٠٤٥٫٥٨٠( )١٫٠٤٥٫٥٨٠( -- -- -- الزكاة

 ٤٠٫٧٧٧٫٦٣٠ )٧٫٥٥٢٫٩٣٠( -- ٢٠٫٠٩١٫١١٨ ٢٨٫٢٣٩٫٤٤٢ الربح خالل الفترة
 ٤٫٣٣١٫٤٢٩٫٥٩٨ ٣٧٢٫٦٠٧٫٦٣٧ ١٫١٢٠٫٩٥٧٫٦٨١٢٫٤١٤٫٨٩٠٫١٠٨ ٤٢٢٫٩٧٤٫١٧٢ إجمالي الموجودات

 ٤١٧٫٢١٨٫٥٥٠ ٢٣٦٫٧٨٧٫٨٧٣ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٩١٫٢٦٥٫٤٥٣ ٣٩٫١٦٥٫٢٢٤ المطلوباتإجمالي 
      

      ھ١٤٤٠رجب   ٢٩
 ٩٥٫٨١٥٫٢٤٩ ١٫٣٨٩٫٤٠٤ -- ٥٦٫٨٩٠٫٣٠٣ ٣٧٫٥٣٥٫٥٤٢ اإلیرادات

 )٤٨٫٣٦٣٫٤٤٣( )٨٣٧٫٥١٠( -- )٣٨٫٤٠٧٫٥١٢( )٩٫١١٨٫٤٢١( تكلفة اإلیرادات
 ٤٧٫٤٥١٫٨٠٦ ٥٥١٫٨٩٤ -- ١٨٫٤٨٢٫٧٩١ ٢٨٫٤١٧٫١٢١ إجمالي الربح

مصروفات عمومیة 
 )٣٫٣٤٥٫٨٣٤( )٣٫٣٤٥٫٨٣٤( -- -- -- وإداریة

 ٥٫٠٥٠٫٤٩٩ ٥٫٠٥٠٫٤٩٩ -- -- -- إیرادات أخرى
 )٢٥٠٫٠٠٠( )٢٥٠٫٠٠٠( -- -- -- تبرعات

 )١٫٢٢٢٫٦٦٢( )١٫٢٢٢٫٦٦٢( -- -- -- الزكاة
 ٤٧٫٦٨٣٫٨٠٩ ٧٨٣٫٨٩٧ -- ١٨٫٤٨٢٫٧٩١ ٢٨٫٤١٧٫١٢١ الربح خالل الفترة

 ٥٫٣٤٩٫٠٢٢٫٢٧٧ ٥٤٨٫٣٤٨٫٤٤٤ ١٫١٦٤٫٢٨٠٫٠٤٣٣٫٢٢٠٫٩٧٥٫٧٧٠ ٤١٥٫٤١٨٫٠٢٠ إجمالي الموجودات
 ٣٨١٫٤٩١٫٣٧٨ ٢٦١٫٧٤٩٫٢٦٨ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٣٫٩٣٦٫٢٦١ ١٥٫٨٠٥٫٨٤٩ إجمالي المطلوبات

 

  تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف اإلداریة للشركة.



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤١رجب  ٢٩في األولیة المختصرة (غیر المراجعة) لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٧ 

 
 .القضایا القائمة .١٧

 

 مقامة من قبل الشركة على الغیر قضایا .أ
 

قضایا غیر محددة  وثالثلایر سعودي  ٥٫٠١٥٫٩٩٦یوجد قضایا مقامة من قبل الشركة على الغیر محددة القیمة بمبلغ  
 القیمة مقابل دعاوي إخالء عقار.

ط   رق األوس ابق للفندق " میلینیوم آند كوبثورن الش غل الس د المش ائیة ض ركة برفع دعوى قض ة القابقامت الش ض
مون بموجب اإلتفاقیة المبرمة مع  ٣٩المحدودة" والبالغة حوالي  عودي مقابل فرق الحد األدنى المض ملیون لایر س

ركة بقید  یة بعد، ھذا وقد قامت الش ادیة ولم یتم البت في ھذه القض اء والتعمیر لدى المحكمة االقتص ركة مكة لإلنش ش
الذمة وبرأي اإلدارة ومستشارھا القانوني فإن المخصص المرصود  ملیون لایر سعودي مقابل ھذه ٦مخصص بحوالي 

 مقابلھا كافي وال داعي لقید أیة مخصصات إضافیة.
 

 قضایا مقامة من قبل الغیر على الشركة .ب
 

ملیون لایر سعودي وال یوجد أي سبب مشروع للمطالبة بھذا  ١١یوجد قضیة مقامة على الشركة محددة القیمة بمبلغ 
رأي المستشار القانوني للشركة ، ویوجد قضیة أخرى مقامة على الشركة غیر محددة القیمة مقابل فسخ المبلغ حسب 

 عقد.
 

 )١٩ –(كوفید  المستجدثار إنتشار فیروس كورونا آ .١٨
 

م في عدة مناطق جغرافیة تطورات متسارعة تتعلق بتفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید ٢٠٢٠واجھ العالم خالل مطلع العام 
) مسبباً اضطرابات لألنشطة اإلقتصادیة واألعمال، وتسعى الدول ومن ضمنھا المملكة العربیة السعودیة إلى اتخاذ ١٩ -

إجراءات احترازیة ووقائیة للحد من انتشار الفیروس وتخفیف آثاره. إن مثل ھذه اإلجراءات على أھمیتھا قد ألقت بتأثیرھا على 
، إال أنھ وبالمقابل قامت المملكة بوضع حزم من القرارات واإلجراءات للتخفیف من اآلثار بیئة األعمال والناتج العام للمجتمع

 .االقتصادیة المترتبة على ذلك لمساعدة قطاع االعمال على تجاوز ھذه الجائحة الصحیة بأقل قدر من الضرر
 

ج وعن االغالق المؤقت للمركز التجاري شغال في الفندق واالبراباالعالن عن تأثر نسب اإلنظراً لھذه قامت إدارة الشركة 
ً للقرارات الحكومیة االحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفید  حمایة المواطنین والمقیمین، ولمواجھة ل) ١٩وفقا

والمقیمین  نانتشار فیروس كورونا، والمتمثلة في اإلیقاف المؤقت لتأشیرات العمرة والزیارة وكذلك إیقاف العمرة مؤقتاً للمواطنی
 على عتمدوالتي تلتأثر إیرادات الشركة بشكل مباشر  قد یؤدي . إن ذلكفي المملكة إضافة إلى إیقاف الرحالت الدولیة والداخلیة

أنشطة الحج والعمرة والزیارة نتیجة االنخفاض في نسب االشغال في الفندق واألبراج وكذلك اإلغالق المؤقت للمركز التجاري، 
  .ھـ تأثراً بتلك القرارات االحترازیة١٤٤١/١٤٤٢وبالتالي تأثر إیراداتھا وأرباحھا للعام المالي 

 

لقوائم المالیة األولیة المختصرة بإجراء تقییم اآلثار المتوقعة ألعمال الشركة، ونظراً لھذه الظروف، فقد قامت اإلدارة عند إعداد ا
ور عند ظلتزاماتھا المالیة بالمستقبل المنلدیھا سیولة كافیة متاحة لمواصلة الوفاء بإ حیث توصلت إدارة الشركة إلى استنتاج أن

كوفید (تجاوز اآلثار المترتبة من فیروس  فياعدة الشركة إستحقاقھا وتقوم حالیاً بدراسة إجراءات أخرى من شأنھا ستقوم بمس
 .منھا خفض بعض التكالیف وإعادة النظر بأسعار تأجیر العقارات اإلستثماریة )١٩
 

 إعتماد القوائم المالیة .١٩
 

ـ (الموافق ١٤٤١شوال  ٢٣تم اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في    م).٢٠٢٠یونیو ١٥ھ


