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  صفحة  

 ١  عن القوائم المالية األولية المختصرة المراجع المستقل فحصتقرير

 ٢   هـ ١٤٤٢شوال٢٩فيكما  )المراجعةاألولية المختصرة (غيرقائمة المركز المالي 

أشهر   الستةو تي الثالثةلفتر األولية المختصرة (غير المراجعة) اآلخر الشامل والدخل قائمة الدخل
 ٣  هـ ١٤٤٢ شوال  ٢٩المنتهية في

أشهر المنتهية في   الستةلفترة  األولية المختصرة (غير المراجعة) المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 
  ٤   هـ ١٤٤٢شوال٢٩

 شوال ٢٩أشهر المنتهية في  الستةلفترة األولية المختصرة (غير المراجعة)  ةالنقدي اتقائمة التدفق
 ٥  هـ ١٤٤٢

 ٢٩أشهر المنتهية في  الستةلفترة األولية المختصرة (غير المراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية 
 ١٨ – ٦   هـ ١٤٤٢شوال
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  التنظيم واألنشطة الرئيسية .١
  

   التجاري بمدينة مكة المكرمة تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل 
 هـ.١٤٠٩ذي الحجة  ١بتاريخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١تحت رقم 

  

   الصادر بتاريخ    ٤٠٣١٠٤٥١٩٠شركة مكة الفندقية تحت السجل التجاري رقم  لدى الشركة فرعين، األول: فندق وأبراج
رقم  ١٤٢٤رمضان    ١٨ التجاري  السجل  تحت  المعتمرين  لخدمات  والتعمير  لإلنشاء  مكة  شركة  فرع  والثاني:  هـ. 

 ه.١٤٣٩ربيع األول  ١٨الصادر بتاريخ  ٤٠٣١١٠٢١٣٤
  

 الحرام للمسجد  المجاورة  األماكن  بتعمير  الشركة  وإستثمارها    تقوم  وإدارتها  العقارات وتطويرها  وإمتالك  المكرمة  بمكة 
 وشرائها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها. 

 

   ية مع شركة ميلينيوم شركة  م، أعلنت الشركة عن انهاء العالقة التعاقد ٢٠١٩يونيو    ١٤ه الموافق  ١٤٤٠شوال  ١١بتاريخ
اإلدارة والتشغيل للفندق واألبراج (فنادق فئة خمس نجوم) التابعة لها في مشروعها األول الواقع أمام المسجد الحرام بمكة 
المكرمة، حيث أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير استخدمت حقها إلنهاء التعاقد مع شركة ميلينيوم  لتذرعها بالظروف القاهرة  

م، وقد تم إخطار  ٢٠١٩يونيو ١٣ه الموافق ١٤٤٠شوال  ١٠تنفيذ بعض بنود العقد الجوهرية، وذلك اعتباراً من تاريخ لعدم 
شركة ميلينيوم بذلك.علماً بأن العمل مستمر بالفندق واألبراج ويتم إدارتهم من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمير، وتؤكد شركة 

العال إنهاء  بأن  والتعمير  لإلنشاء  المالية  مكة  القوائم  يذكر على  تأثير سلبي  أي  له  يكون  لن  ميلينيوم  التعاقدية مع شركة  قة 
 للشركة. 

  

 :يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي 
  المملكة العربية السعودية. –مكة المكرمة–٧١٣٤ص.ب –شركة مكة لإلنشاء والتعمير–مركز فقيه التجاري

 
  أسس اإلعداد .٢

    

  المحاسبية المطبقةالمعايير   .أ
  

 المحاسبة ر امعيله المرفقة وفقاً ١٤٤٢ شوال ٢٩المنتهية في أشهر  الستةة فترلاألولية المختصرة  تم إعداد القوائم المالية
والمعايير الدولية واإلصدارات األخرى    المعتمد في المملكة العربية السعودية) "التقرير المالي األولي"  ٣٤الدولي رقم (

 .للمراجعين والمحاسبينالمعتمدة من الهيئة السعودية  
   المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المعدة    األولية المختصرة على كافة  القوائم المالية  شملتال

والمعايير الدولية واإلصدارات األخرى المعتمدة    كة العربية السعوديةلمملا  فيالمعتمدة    للتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية  
السعودية   الهيئة  السنوية للشركة كما في    للمراجعين والمحاسبينمن  المالية  القوائم  ربيع اآلخر   ٣٠ويجب أن ُتقرأ مع 

ال تمثل بالضرورة مؤشًرا على النتائج   ه  ١٤٤٢  شوال   ٢٩المنتهية في  أشهر    الستةة  فترلكما أن نتائج األعمال    ه١٤٤٢
  شوال   ٢٩المنتهية في  أشهر    الستة، كما لم يتم إجراء التخصيص عن أرباح فترة     ه١٤٤٣ربيع اآلخر    ٢٩المتوقعة في  

 والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة. ه ١٤٤٢
 

 أسس القياس  . ب
  

المختصرة تم إعداد هذه القوائم المالية  التك  األولية  أساس  ومفهوم  على  المحاسبي  االستحقاق  مبدأ  وبإستخدام  التاريخية  لفة 
حيث تم قياسها    الدخل الشامل اآلخرقائمة    االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  بإستثناء  االستمرارية

الحالية   بالقيمة  إثباتها  يتم  للموظفين والتي  التزامات منافع محددة  العادلة، وباستثناء  باستخدام   لإللتزاماتبالقيمة  المستقبلية 
  طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

  

  العملة الوظيفية وعملة العرض   .ج
  

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

  استخدام التقديرات واألحكام  . د
 

  من اإلدارة القيام بإجراء بعض األحكام والتقديرات واالفتراضـــات التي األولية المختصـــرة  يتطلب إعداد القوائم المالية
ركة والمبالغ المعروضـة للموجودات   بية للـش ات المحاـس ياـس والمطلوبات واإليرادات والمصـروفات تؤثر على تطبيق الـس

ــتثمارات ــامل اآلخر وعلى أرباح غير محققة من إس والتي تظهر   في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش
. من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن والتغير المتراكم في الخـسائر اإلكتوارية لمزايا الموظفين    ـضمن حقوق الملكية

  تقديرات.هذه ال
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضـات المتعلقة بها على أسـاس مسـتمر. التعديالت التي تترتب عنها التقديرات المحاسـبية 

  يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
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  ملخص السياسات المحاسبية الهامة .٣
  

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في  

هـ وبإستثناء اثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة  ١٤٤٢ربيع اآلخر    ٣٠اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  

 ٢٠٢١يناير    ١دة في المملكة العربية السعودية والتي اصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  المعدلة المعتم

  وكما يلي:  
  

 : المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة 
  

  الجديدة والمعدلة والسارية المفعول: والتفسيرات  المعايير الدولية للتقرير المالي  )أ
  

تم إتباع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في  
بعد   على  ٢٠٢١يناير    ١أو  جوهري  تاثير  لها  يكن  ولم  للشركة  المالية  القوائم  اعداد  في  التاريخ  ذلك  بعد  المبالغ   أو 

  واالفصاحات الواردة في القوائم المالية في السنة الحالية كما يلي:
  

  تاريخ النفاذ  الـبـيــــــــان   رقم المعيار أو التفسير

دة المرجعي   اـئ إحالل مـعدل الـف

  المرحلة الثانية –

ر  ـي عـــاـي ـم اـل ى  ـل ـع عـــدـيالت  ـت اـل

رقم   ــالي  الم للتقرير  ــة  ــدولي ال

) و ٤)  و رقم (٧) ورقم (٩(

) ومعيار المحاســــبة ١٦(رقم  

  )٣٩الدولي رقم (

توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما 

) بســـعر  IBORيتم إســـتبدال ســـعر فائدة معروض بين البنوك (

  )RFRفائدة بديل شبه خاٍل من المخاطر (
  

ــيلة عملية تتطلب إجراء تغييرات تعاقدية   ــمن التعديالت وس تتض

ــكل   أو تغييرات ــالح بشــ في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصــ

مباـشر، ليتم التعامل معها كمتغيرات في ـسعر الفائدة المتغير، بما  

يعادل الحركة في سـعر الفائدة في السـوق. إن السـماح بإسـتخدام  

) إلى (IBORهذه الوســيلة العملية هو شــرط أن يتم اإلنتقال من  

)RFR عدم حدوث نقل للقيمة.) على أساس معادل إقتصاديا مع 

 ٢٠٢١يناير  ١

  أو بعد.

  
   



  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المملكة العربية السعودية  –مكة المكرمة 
  هـ١٤٤٢ شوال ٢٩في ة أشهر المنتهية ستاألولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة ال إيضاحات حول القوائم المالية

  باللایر السعودي 

٨ 

  
 الجديدة  والمعدلة وغير سارية المفعول بعد:  والتفسيرات   المعايير الدولية للتقرير المالي  ) ب

  

  لم تقم الشركة بتطبيق أي من المعايير الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:
  

  تاريخ النفاذ  الـبـيــــــــان   التفسيررقم المعيار أو 

تحـسينات ـسنوية على المعايير 

 ٢٠١٨الدولية للتقارير المالية 

– ٢٠٢٠ 

ر   ـي عـــاـي ـم اـل ى  ـل ـع الت  عـــدـي (ـت

رقم   ــالي  الم للتقرير  ــة  ــدولي ال

) ١٦) و رقم (٩) و رقم (١(

بة الدولي رقم   و معيار المحاـس

)٤١.( 

للتقرير   ــدولي  ال ــار  المعي ــديالت على  (تع رقم  ــالي  تبني  ١الم  (

  المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى

تمديد اإلعفاء اإلختياري الذي يسـمح للشـركة التابعة التي تصـبح  

ــركة األم   متبنيه للمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة بعد الش

لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باســــتخدام المبالغ التي أبلغت 

اًء على ـتاريخ إنتـقال الشـــــرـكة األم إلى عنـها الشـــــر ـكة األم، بـن

ة  اح للشـــــرـك ل مـت اـث ار مـم الي .إختـي ة للتقريرالـم دولـي ايير اـل المـع

  الزميلة أو المشروع المشترك.

  )٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

التعديالت توـضح الرـسوم التي على المنـشأة تـضمينها عند تطبيق 

ا إذا تم ـعدم اإلعتراف في المطلوب  " في تقي٪١٠فحص"   يم فيـم

  المالي.

  )١٦تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

المصـــــاـحب للمعـيار    ١٣التـعدـيل على المـثال التوضـــــيحي رقم  

التوضــــيح المتعلق بإزالة  ١٦الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 بتعويضات تحسينات العقارات المستأجرة.

   ٤١المحاسبة الدولي رقم  تعديالت معيار

ــبة  ٢٢يزيل التعديل المتطلب الوارد في الفقرة  من معيار المحاس

للمنـشآت الـستبعاد التدفقات النقدية الـضريبية عند  ٤١الدولي رقم  

قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية.

 ٢٠٢٢يناير  ١

  أو بعد.

 

ديالت على   دولي تـع ار اـل المعـي
  )٣للتقرير المالي رقم (

ــارة إلى   -دمج األعمال  اإلشــ
  اإلطار المفاهيمي.

تـهدف التـعديالت إلى تحديث مرجع لإلطار المفاهيمي دون تغيير  
ــبية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  في المتطلبات المحاســ

  ) دمج األعمال.٣رقم (

 ٢٠٢٢يناير  ١
  .أو بعد 

تعديالت على معيار المحاـسبة 
الممتلكـات  )  ١٦الـدولي رقم (

والــــمــــعــــدات   –  واآلالت 
المتحصـــالت قبل اإلســـتخدام 

  المقصود.

د من بنود الممتلـكات   ة بـن ار لحظر الخصـــــم من تكلـف يـعدل المعـي
والمنشــآت والمعدات أي عائدات من بيع األصــناف المنتجة أثناء  

ــل إلى الموقع والحالة الال ــار ذلك األص زمتين ليكون قادًرا إحض
على التشـــــغـيل ـبالطريـقة التي تقصـــــدـها اإلدارة وـبدالً من ذـلك،  
ــأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاج تلك البنود،  تعترف المنش

  في األرباح أو الخسائر.

 ٢٠٢٢يناير  ١
  أو بعد.

  

تعديالت على معيار المحاـسبة 
) رقـــــم  ) ٣٧الـــــدولـــــي 

ــول   ــات، واألصـ ــصـ المخصـ
لـــة   ـم ـت ـح ـم اـل زامـــات  ـت   –واإلـل

ة   ة   –العقود غير المجـدـي تكلـف
  الوفاء بالعقد 

ــمينها   ــوص تحديد أي من التكاليف التي يجب تضـ التعديل بخصـ
 عند تقدير المنشأة فيما إذا كان العقد سوف يحقق خسارة.

  

  ٢٠٢٢يناير  ١
  أو بعد.
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  تاريخ النفاذ  الـبـيــــــــان   رقم المعيار أو التفسير

تعديالت على معيار المحاـسبة 
) عرض القوائم ١الدولي رقم (

 المالية.

• توضـــــيح أن تصـــــنيف المطلوـبات على أنـها مـتداوـلة أو غير  
  متداولة يستند إلى الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.

ت   اـن ا إذا ـك ات حول ـم التوقـع أثر ـب د أن التصـــــنيف ال يـت دـي • تـح
  وية االلتزام.المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تس

• توضـيح أن الحقوق موجودة في حالة االلتزام بالعهود في نهاية  
  فترة التقرير.

• تقديم تعريف "التـسوية" لتوـضيح أن التـسوية تـشير إلى التحويل  
إلى الطرف المقابل من النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األـصول  

  أو الخدمات األخرى.
  • يتم تطبيقها بأثر رجعي.

 

 ٢٠٢٢يناير  ١
  أو بعد.

 

دولي   ار اـل أمين: المعـي عقود الـت
   )١٧للتقرير المالي رقم (

للتقرير المــالي رقم ( ) محــل المعيــار ١٧يحــل المعيــار الــدولي 
) حيـث يتطلـب قيـاس  ٤الـدولي إلعـداد التقـارير المـاليـة رقم (

مطلوـبات الـتأمين عـند القيـمة الـحالـية للوـفاء بـها ويوفر نهـجا أكثر  
 إتساقاً للقياس والعرض لجميع عقود التأمين.

 ٢٠٢٣يناير  ١
  أو بعد.

دولي  ار اـل ديالت على المعـي تـع
) رقم  ــالي  الم و ١٠للتقرير   (

معيار المحاســــبة الدولي رقم 
ــاهمة   - )٢٨(   البيع أو المسـ

في األصــول بين المســتثمر و 
ــروع  ــركته الزميلة أو المش ش

 المشترك

  ٢٨) IASو(  ١٠) IFRSتعالج التعديالت عدم اإلتســـاق بين (
ــركة تابعة تم بيعها أو  ــيطرة على شــ في التعامل عند فقدان الســ

  المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

تاريخ السريان  
إلى أجل غير 

 مسمى. 

  

عند تطبيقها في الفترات   األولية المختصرة ال تتوقع إدارة الشركة ان يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية
  المستقبلية.

  
 األدوات المالية .٤

  

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .أ
  

   دفعها مقابل تحويل إلتزام ما ضمن معاملة منتظمة بين  القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم إستالمها مقابل بيع أصل ما أو
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.

 ل أو إلتزام ما، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف  عند قياس القيمة العادلة ألص
القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة إستناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم  

  كما يلي: 
  :األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.األسعار المدرجة (غير المعدلة) في   المستوى األول 

 

  لألصل    :الثاني المستوى للمالحظة  القابلة  األول  المستوى  في  المتضمنة  المدرجة  األسعار  بخالف  المدخالت 
 لتزام، سواًء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). واال

  

 :للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت مدخالت    المستوى الثالث
 غير القابلة للمالحظة). 

  
  



  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المملكة العربية السعودية  –مكة المكرمة 
  هـ١٤٤٢ شوال ٢٩في ة أشهر المنتهية ستاألولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة ال إيضاحات حول القوائم المالية

  باللایر السعودي 

١٠ 

  

  تتمة  -.  األدوات المالية ٤
 

  تسلسل القيمة العادلة 
  

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

 ه ٢١٤٤ شوال ٢٩ة المنتهية في فترال

طريقة التقييم  
والمدخالت  
  المستوى الثالث  المستوى الثاني   المستوى األول   المستخدمة 

  القيمة العادلة
 اإلجمالي

    موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

 أسواق نشطةاسهم متداولة في
األسعار المعلنة في 

 ٣٫٠٨٣٫٠٠١٫٤١٢  --   -- ٣٫٠٨٣٫٠٠١٫٤١٢  األسواق المالية

أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
حسب آخر معلومات  

  ١٠٧٫٠٣٣٫٨١٨ ١٠٧٫٠٣٣٫٨١٨ -- --    مالية متوفرة 

٣٫١٩٠٫٠٣٥٫٢٣٠  ١٠٧٫٠٣٣٫٨١٨  --   ٣٫٠٨٣٫٠٠١٫٤١٢     المجموع
             

        ه٢١٤٤ربيع اآلخر٣٠السنة المنتهية في

   موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

 اسهم متداولة في أسواق نشطة
األسعار المعلنة في 

 ٢٫٦٨٢٫١٢١٫١٤٠  --    --  ٢٫٦٨٢٫١٢١٫١٤٠  األسواق المالية

أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
حسب آخر معلومات  

 ١٠٧٫٠٣٣٫٨١٨١٠٧٫٠٣٣٫٨١٨ -- -- متوفرة مالية

٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨  ١٠٧٫٠٣٣٫٨١٨  --  ٢٫٦٨٢٫١٢١٫١٤٠    المجموع



  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المملكة العربية السعودية  –مكة المكرمة 
  

  هـ١٤٤٢شوال  ٢٩في األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية  إيضاحات حول القوائم المالية
  باللایر السعودي 

١١ 

  

  تتمة  -.  األدوات المالية ٤
  تتمه -القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

  

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

  من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل. 
 التغيير.    للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها  ويات التسلسل الهرميمست  بين  تعترف الشركة بالتحويالت

  هـ، لم تكن هناك حركات بين المستويات.١٤٤٢  شوال ٢٩أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
 .ال يوجد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات األخرى خالل الفترة  

  

 مخاطر السيولة  . ب
  

لتزامات مرتبطة امخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء ب
بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر 

لتزامات مستقبلية. على  انتظمة لتوفير األموال الكافية من خالل توفير األموال الالزمة لمواجهة أية  السيولة عن طريق المراقبة الم
عتماد على سوق قتراض أو االسبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية أو مصادر اال

ستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للشركة كما في  لي تحليل اال . فيما يالمتداولةمعينة يتم فيها تحقيق الموجودات  
 هـ. ١٤٤٢  شوال ٢٩

 ه١٤٤٢ شوال ٢٩
  سنة أو ١

 سنة  ٣ -١ أقل 
  فوائد مستحقة 

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

  مطلوبات مالية غير مشتقة 

 ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠ --  ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠-- تسهيالت إئتمانية
 ٣٩٫٨١٠٫٥١٧ -- --٣٩٫٨١٠٫٥١٧ ذمم دائنة

مصروفات مستحقة وذمم  
 ٤٨٫٨٨٤٫٧٠٢ -- --٤٨٫٨٨٤٫٧٠٢ دائنة أخرى

  ١٩٤٫٣٠٥٫٨٢٠  --  -- ١٩٤٫٣٠٥٫٨٢٠ توزيعات أرباح مستحقة 
٤٥٧٫٩٩٩٫٨٨٩ --  ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠ ٢٨٣٫٠٠١٫٠٣٩ 

 

 ه ١٤٤٢ربيع اآلخر   ٣٠
  سنة أو ١

 سنة  ٣ -١ أقل 
  فوائد مستحقة 

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

  مطلوبات مالية غير مشتقة 

  ١٤٩٫٩٩٩٫٠٠٠ --  ١٤٩٫٩٩٩٫٠٠٠-- تسهيالت إئتمانية

 ٢٨٫٥٤٥٫٦٨٧ -- --٢٨٫٥٤٥٫٦٨٧ ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم  

 ٥٣٫٤٤٢٫٧٧٣ -- --٥٣٫٤٤٢٫٧٧٣ دائنة أخرى

 ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠ -- --٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠توزيعات أرباح مستحقة 

٤٣٧٫٠٣٠٫٤٨٠ --  ١٤٩٫٩٩٩٫٠٠٠ ٢٨٧٫٠٣١٫٤٨٠ 
 

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

  والمطلوبات المتداولة كما في تاريخ القوائم المالية األولية المختصرة : الجدول التالي يبين الفرق بين الموجودات المتداولة  
  

  هـ ١٤٤٢ربيع اآلخر   ٣٠  هـ١٤٤٢شوال٢٩  

 ٣٢١٫٠٩٢٫٩٤٦  ٣٥٨٫١٩٨٫٧٠٥ موجودات متداولة

  )٣١٢٫٧٠٧٫٣٨٧(  )٣٢٨٫٨٨٨٫١٧٤( مطلوبات متداولة

  ٨٫٣٨٥٫٥٥٩  ٢٩٫٣١٠٫٥٣١ رأس المال العامل
  

    



  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المملكة العربية السعودية  –مكة المكرمة 
  

  هـ١٤٤٢شوال  ٢٩في األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية  إيضاحات حول القوائم المالية
  باللایر السعودي 

١٢ 

  
 

  إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .٥
  

  بشكل رئيسي مما يلي:  في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتتكون االستثمارات 
  

   
        شوال ٢٩

  ه ١٤٤٢
ربيع اآلخر  ٣٠

 ه ١٤٤٢
 ٢٫٧٨٨٫١٩٠٫٠٤٠  ٣٫١٨٩٫٠٧٠٫٣١٢   جبل عمر للتطوير

 ٩٦٤٫٩١٨  ٩٦٤٫٩١٨   صندوق المتاجرة بالسلع
   ٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨  ٣٫١٩٠٫٠٣٥٫٢٣٠ 

  

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

 
         شوال ٢٩

  ه ١٤٤٢
ربيع اآلخر  ٣٠

 هـ ١٤٤٢

 ٢٫٣١٥٫٨٩٥٫٠٠٢ ٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨السنةالفترة / الرصيد في بداية 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  غير محققة من  أرباح
  ٤٧٣٫٢٥٩٫٩٥٦   ٤٠٠٫٨٨٠٫٢٧٢ خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨  ٣٫١٩٠٫٠٣٥٫٢٣٠ السنة  نهاية الفترة /الرصيد في 
  

   ٣٠قامت الشركة بمخاطبة شركة جبل عمر للتطوير للمصادقة على األسهم المملوكة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير كما في  

ه، وبناًء على خطاب الرد من شركة جبل عمر للتطوير تبين وجود فرق في عدد األسهم المملوكة من قبل  ١٤٤٢ربيع اآلخر  

، وعليه قامت شركة مكة لإلنشاء والتعمير بمخاطبة المحامي حول  سهم    ١٫١٩٨٫٥٧١شركة مكة لإلنشاء والتعمير بحوالي  

ذلك والذي أفاد أن أسهم العقارات التي لم يتم إفراغها حتى تاريخه مقدرة عند دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمير كمساهم في  

ك التي تم تقدير عدد األسهم على  شركة جبل عمر وتظل هذه القيمة ثابتة طالما لم يطرأ تعديل أو تغيير على حالة الصكو

أساسها وقت دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمير كمساهم في شركة جبل عمر، وال يجوز أن يطرأ أي تعديل أو تغيير على  

قيمة األسهم المقابلة للصكوك إال بعد إستكمال اإلجراءات الفنية والشرعية وذلك بإضافة المساحة عليها من قبل اإلدارات 

قيمة  الشرعية   تظل  االختصاص،  ذات  الجهات واإلدارات  قبل  الصكوك من  لمساحة  النهائي  القدر  وقبل إضافة  المختصة 

ذات   الجهات  قبل  من  للصكوك  اإلجمالية  المساحة  إضافة  يتم  حتى  تغيير  أو  تعديل  أي  عليها  يطرأ  وال  ثابتة  المساهمة 

   االختصاص.
    



  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المملكة العربية السعودية  –مكة المكرمة 
  

  هـ١٤٤٢شوال  ٢٩في األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية  إيضاحات حول القوائم المالية
  باللایر السعودي 

١٣ 

 
 استثمار في شركة زميلة  .٦

  

 ) م) باإلجماع  ٢٠١٣نوفمبر    ٢٨هـ (الموافق  ١٤٣٥  شوال  ٢٥) الذي عقد بتاريخ  ١٣٣قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم

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

مليون لایر  ٢٨٫٨٤بلغ  هـ بدفع م١٤٣٥جمادى األولى    ١١لشركة بتاريخ  منطقة جبل الشراشف. وبموجب هذا القرار، قامت ا

وكانت حركة االستثمار في  مليون لایر سعودي    ١٠٤٫٨٤والبالغ    رأس مال الشركة٪ من  ٢٧٫٥سعودي، تمثل ما نسبته  

  الشركة الزميلة كما يلي: 
  

      شوال ٢٩
  هـ ١٤٤٢

ربيع اآلخر  ٣٠
 هـ ١٤٤٢

 ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠  ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠السنةالفترة / الرصيد في بداية 

 ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠  ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
  
  

ديسمبر    ٣١تم قياس االستثمار لشركة جرهم للتمنية والتطوير اعتماداً على آخر القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في    (*) 

قد صدرت خالل السنة والتي أظهرت إرتفاع في موجودات    ٢٠١٨للشركة الزميلة لسنة  م، في حين القوائم المالية  ٢٠١٧

الشركة نتيجةً لإلعتراف بأصل غير ملموس بشكل رئيسي ظهر نتيجةً لتعديالت سنوات سابقة، هذا وقد قررت الشركة عدم  

  اإلعتراف باإلرتفاع نتيجة لعدم التيقن في ظل غياب قوائم مالية مراجعة حديثة. 
  

بتاريخ   العادية  العمومية غير  الجمعية  م ليصبح رأس مالها   ٢٠١٨نوفمبر١٣تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار 

مليون لایر سعودي هذا ولم يتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة إلجراءات تخفيض رأس المال حتى تاريخ القوائم    ٤٩٫٨

 المالية.

 
 قةمبالغ مستحقة من طرف ذو عال .٧

  

 ٢٩كما في    لایر سعودي  ٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ( شركة جبل عمر للتطوير ) والبالغة  

من شركة مكة لإلنشاء والتعمير إلى شركة جبل   قيمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدية المتبقية المدفوعة  هـ١٤٤٢  شوال

نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا اإلجراءات القانونية لنقل ملكيتها لشركة جبل عمر للتطوير.وبمجرد  عمر للتطوير

قوم شركة جبل عمر أن يستكمل المالكون جميع اإلجراءات القانونية لنقل ملكية هذه العقارات باسم شركة جبل عمر للتطوير، ست

علماً بأن هذه المبالغ اليوجد عليها أي فوائدأو مرابحات يتم إحتسابها على    للتطوير بسداد هذا المبلغ لشركة مكة لإلنشاء والتعمير

  .الرصيد المستحق
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١٤ 

  

 ينمزايا الموظف .٨
  

  :وصف عام لخطة مزايا الموظفين المحددة  
  

لنظام العمل السعودي. تعادل منفعة مكافأة نهاية  يتعين على الشركة دفع مكافأة نهاية   الخدمات (خطة مزايا محددة) وفقاً 
الخدمة نصف راتب الشهر األخير لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما يشمل كسور السنة باإلضافة إلى راتب  

كسور السنة. عوامل االستحقاق يتم تطبيقها    الشهر األخير كامالً عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية/التالية وبما يشمل
  في حاالت االستقالة. ومكافأة نهاية الخدمة غير ممولة.

 

 :منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة االكتوارية  
  

) الدولي رقم  المحاسبة  بمتطلبات معيار  المتوقع١٩التزاًما  االئتمان  تم استخدام طريقة وحدة  الموظفين"،  ة وذلك ) "مزايا 
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  

احتسا ويتم  التقييم،  التقاعد. تاريخ  بلوغه سن  عند  الموظف  عليه  يحصل  أن  المتوقع  األخير  الراتب  بناًءا على  المزايا  ب 
التزامات الخطة هي القيمة االكتوارية الحالية للمزايا المستحقة المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم على رأس عملهم في تاريخ  

  التقييم. 
  

 مستقل باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية: يتم إعداد التقييم من قبل خبير اكتواري خارجي  
  

رقم   الدولي  المحاسبي  للمعيار  بعضها  ١٩وفقاً  مع  ومتوافقة  متحيزة  غير  االكتوارية  االفتراضات  تكون  أن  يجب   ،
البعض. تعتبر االفتراضات هي أفضل تقديرات من جانب الشركة للمتغيرات التي ستحدد التكلفة النهائية لتقديم مكافأة  

  ية الخدمة. وتتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يلي: نها
  معدل الخصم: 

  

، يتم  ١٩يستخدم هذا المعدل للحصول على القيمة اإلكتواريةالحالية للفوائد المتوقعة. وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
تحديد المعدل المستخدم لخصم إلتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف بالرجوع إلى عوائد السوق في نهاية فترة التقرير  

ية. وفقا للممارسة المتبعة لدينا، يتم إشتقاق معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات على السندات التجارية ذات الجودة العال
ذات استحقاق    AA-AAAالمصنفةسوق الدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على السندات التجارية  

الت زامات استحقاقات ما بعد  آجل تتفق مع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف. ويصل متوسط مدة 
 . واتسن ١٠انتهاء الخدمة إلى 

  هـ ١٤٤٢ربيع اآلخر  ٣٠للسنة المنتهية في ٪ سنويًا ٢٫٥معدل الخصم.  
  هـ ١٤٤٢ربيع اآلخر   ٣٠للسنة المنتهية في  ٪ سنويًا٢٫٥معدل زيادة الرواتب.  

 

 تتمثل الحركة على التزامات مزايا الموظفين: .أ
  

 
  شوال ٢٩

 هـ ١٤٤٢
ربيع اآلخر   ٣٠

 هـ ١٤٤٢

 ٣١٫٤١٧٫٢٠٩ ٣٢٫٧٥٨٫٠٥٥ السنةالفترة /القيمة الحالية لاللتزام كما في بداية

   الدخل الشاملالسنة المحملة على قائمةالفترة /مكونات مصروفات
 ٣٫٣٤٥٫٥٢٠ ١٫٧٩٣٫٦٧١ تكلفة الخدمة الحالية

 ٩٧٠٫٦٨٨ --  تكلفة الفوائد

 ٤٫٣١٦٫٢٠٨ ١٫٧٩٣٫٦٧١ الدخل الشاملإجمالي المصروفات المحملة على قائمة

   عناصر الدخل الشامل اآلخر:
 ٢٧٥ --  إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين

 )٢٫٩٧٥٫٦٣٧( )١٫٧٩٤٫٦٣٧( السنةالفترة / المزايا الفعلية المدفوعة خالل

 ٣٢٫٧٥٨٫٠٥٥ ٣٢٫٧٥٧٫٠٨٩ السنةالفترة / القيمة الحالية لاللتزام في نهاية
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١٥ 

  

 تسهيالت ائتمانية .٩
 

م للحصول على تسهيالت  ٢٠١٩سبتمبر  ٢ه الموافق  ١٤٤١محرم    ٣قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إطارعام مع بنك البالد بتاريخ  
سىالمية) وذلك وفقا لقرار إل(متوافقة مع الشريعة ا  ٪١٫٢٥) مليون لایر سعودي  بمعدل سعر فائدة سايبور +  ٤٥٠ائتمانية بمبلغ (

وتاريخ   ٢٠١م والمعدل بقرار المجلس رقم  ٢٠١٩يونيو   ١٦ه الموافق    ١٤٤٠شوال   ١٣اريخ   وت  ١٩٨مجلس ادارة الشركة رقم  
  براج شركة مكة لإلنشاء والتعمير.م  بهدف تمويل أعمال التجديدات والتطوير لفندق وأ٢٠١٩سبتمبر  ٤ه الموافق  ١٤٤١محرم  ٥

  وفيما يلي ملخص التسهيالت التي تم الحصول عليها من قبل الشركة: 
  التاريخ    

  ميالدي   هجري   المبلغ   البيان 
       لایر سعودي  

  ٢٠١٩أكتوبر  ٣١   ١٤٤١ربيع األول ٣  ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠   الشريحة األولى 
  ٢٠٢٠مايو  ٥   ١٤٤١رمضان ١٢  ٤٩٫٩٩٩٫٧٠٠   الشريحة الثانية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٢   ١٤٤٢ربيع اآلخر  ١٧  ٤٩٫٩٩٩٫٧٠٠   الشريحة الثالثة 

  ٢٠٢١فبراير  ١٧   ١٤٤٢رجب٥  ٢٤٫٩٩٩٫٨٥٠   الرابعة الشريحة 
      ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠   المجموع

  

 .م٢٠٢٣مارس    ١٣هـ الموافق  ١٤٤٤شعبان    ٢١لجميع الشرائح في  إن تاريخ إستحقاق التسهيالت البنكية الموضحة أعاله   –
  لایر سعودي.  ٥٤٥٫٨١٣٫٠٠٠مر لصالح البنك المانح بقيمة تمثل الضمانات على القروض بسند ألت –

  

  توزيعات أرباح مستحقة   .١٠
  

 التوزيعات فيما يلي:  دائني تتمثل الحركة علي .أ

 هـ١٤٤٢ شوال ٢٩  
ربيع اآلخر   ٣٠

 هـ ١٤٤٢
 ١٩٠٫٨٦٣٫٢٣١ ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠  السنة الفترة / الرصيد في بداية

 ٢٤٧٫٢٢٤٫٣٦٠ --  السنةالفترة / توزيعات األرباح المعلنة خالل
 )٢٣٣٫٠٤٤٫٥٧١( )١٠٫٧٣٧٫٢٠٠(  السنةالفترة /توزيعات األرباح المدفوعة خالل

  ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠ ١٩٤٫٣٠٥٫٨٢٠  
 

 الزكاة  .١١
  

 مخصص الزكاة  .أ
   

  الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
 هـ١٤٤١شوال  ٢٩ هـ١٤٤٢شوال  ٢٩ 

 ٣٨٫٨٧١٫٣١٠ ٧٫٩٦٢٫٧٣٠ الفترةالرصيد في بداية 
 ١٫٠٤٥٫٥٨٠ -- الفترةمخصص 

  )٣١٫٥٧٠٫٤٤٩(  )٢٧٧٫٧٩٧( المدفوع خالل الفترة

 ٨٫٣٤٦٫٤٤١ ٧٫٦٨٤٫٩٣٣ الفترةالرصيد في نهاية 
  

هـ، وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة ١٤٣٦ربيع اآلخر    ٣٠أنهت الشركة الوضع الزكوي حتى نهاية السنة المالية المنتهية في   . ب
لایر سعودي. وخالل العام الحالي تم اإلفراج عن الضمان    ٣١٫٥٨٨٫٦٩٦للزكاة والدخل بموافقة الشركة على سداد مبلغ  

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

هـ ١٤٤٢هـ حتى ربيع اآلخر  ١٤٣٧ربيع اآلخر    ٣٠قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وقوائمها المالية عن السنوات من  
سنة   عن  زكوية  ربوطات  على  الشركة  وحصلت  بموجبها،  المستحقة  الزكاة  و  ١٤٣٨وسددت  بمبلغ ١٤٣٩هـ  هـ 

لایر سعودي وقد قامت الشركة باالعتراض على هذه الربوطات في حين تم رفض اإلعتراض من قبل    ١٥٫٠١٩٫٥٠٢
الضريبية وما    إعتراض لدى األمانة العامة للجانديم  وقد قامت الشركة خالل الفترة الحالية بتقالهيئة العامة للزكاة والدخل،  

كما ترى أن لديها أيضاً فرصة في رفع طلب الى اللجنة   زال هذ االعتراض منظور لدى األمانة العامة للجان الضريبية،
الداخلية للتسويات والحصول على تسوية وفقاً لقواعد هذه اللجان. وبناًء على ذلك قامت الشركة بتكوين مخصص مقابلها  

  من إجمالي هذه الربوطات وذلك وفقاً لتقديرات إدارة الشركة. ٪٥٠بحوالي 
  .كافية لمواجهة االلتزامات الزكوية المستقبلية ات المرصودةتعتقد إدارة الشركة بأن المخصص
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١٦ 

 ربحية السهم .١٢
  

  : ربحية السهم األساسية )أ
  

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

  : ربحية السهم المخفضة ) ب
  

   ربحية السهم المخفضة بناًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية تم احتساب

  القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية.

 ة لم يكن هناك أسهم مخفضة، وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسيةفترخالل ال .  
  

 إن تفاصيل احتساب ربحية السهم هي كما يلي:  )ج
 

  المنتهية في أشهر  الستة  فترةل   

 هـ١٤٤١   شوال ٢٩  هـ١٤٤٢ شوال ٢٩  

  ١٥٫٢٣٠٫٣٩٠  )١٤٫٣٢٦٫٢٢٦(  فترةالربح بعد الزكاة لل (الخسارة)  صافي

  ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠  ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ٠٫٠٩  )٠٫٠٩(  األساسية والمخفضة–ةفترربح ال (خسارة) حصة السهم من
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٣
  

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  
  

الع ذات  كانت هناك معامالت مع األطراف  الفترة  بين  خالل  متفق عليها  االعتيادي وبشروط  النشاط  القة وقد تمت ضمن 
  األطراف كما يلي: 

 طبيعة المعاملة معامالت مع 
     شوال ٢٩

 هـ ١٤٤٢
     شوال ٢٩

 هـ ١٤٤١

 ١٫٨٢٩٫٢٢٨  ٢٫٠٤٥٫٧٠٦ راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العليا

  ٢٫٢٧٤٫٦٩٤ ٨١٥٫٦٢٧ وعقود استشاراتإيجارات أعضاء مجلس اإلدارة
  

 :أرصدة األطراف ذات العالقة 
  

  إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي كما يلي: 

 
     شوال ٢٩

 هـ ١٤٤٢
ربيع اآلخر   ٣٠

 هـ ١٤٤٢

 ٣٠٩٬٥٦٤٬٩٥٠  ٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠ عالقة طرف ذومستحق من 
 

 االلتزامات المحتملة .١٤
  

هـ مبلغ ١٤٤٢  شوال   ٢٩  البنوك نيابة عن الشركة في بلغت االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض  
  لایر سعودي).  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠:هـ١٤٤٢ربيع اآلخر  ٣٠لایر سعودي ( ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
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١٧ 

  

 المعلومات القطاعية .١٥
  

تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمزايا المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري باالختالف 
منتجات تلك القطاعات. هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل منها  في  

الشركة  التجارية والتي تحقق منها  التمييز في األنشطة  أدناه عن طريق  المبينة  التشغيلية  القطاعات  يتم تحديد  وحدة منفصلة. 
الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه    اإليرادات وتتكبد التكاليف. يتم مراجعة

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:

 تجاري، الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية والشقق؛ المركز ال  

 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 
 

التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج  
  يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية. 

  

 اإلجمالي أخرى االستثماراتقطاع  الفندق واألبراج  المركز التجاري ه٢٤١٤  شوال ٢٩

 ٥٦٫٦٢٢٫٧٢٣ ١٠٠٫٠٠٠ --  ٢٤٫٤٣٢٫٣٢٧ ٣٢٫٠٩٠٫٣٩٦ اإليرادات 

 )٥٦٫٣٥٢٫٨٩٠( -- -- )٤٢٫٨٨٥٫٥٣٠( )١٣٫٤٦٧٫٣٦٠(  تكلفة اإليرادات

  ٢٦٩٫٨٣٣ ١٠٠٫٠٠٠ --  )١٨٫٤٥٣٫٢٠٣( ١٨٫٦٢٣٫٠٣٦   الربح إجمالي
عمومية  مصروفات

 )١٢٫٢٥٩٫٤٣٥( )١٢٫٢٥٩٫٤٣٥( -- -- --  إدارية و

  )١٠٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠(  --  --  --  تبرعات

  ) ٢٫٣٢٦٫٦٢٤(  ) ٢٫٣٢٦٫٦٢٤(  --  --  --  تكاليف إقتراض

  -- -- -- -- --  الزكاة

  )١٤٫٣٢٦٫٢٢٦(  )١٤٫٤٩٦٫٠٥٩(  --  )١٨٫٤٥٣٫٢٠٣( ١٨٫٦٢٣٫٠٣٦ ةفترخالل ال خسارةال

 ٥٫٣٨٧٫١٣٥٫٩٤٧ ٣١٤٫٢٧٢٫٥٤٥ ٣٫٥١٤٫٤٩٧٫٢١٠ ١٫١٠٥٫٠٦٥٫١٥٥ ٤٥٣٫٣٠١٫٠٣٧ إجمالي الموجودات

 ٥٣٦٫٦٤٤٫١١٣ ٤١٠٫٨٦٢٫٥٨٣ -- ٧١٫٦٨٦٫٣٤٧ ٥٤٫٠٩٥٫١٨٣ إجمالي المطلوبات

       

 اإلجمالي أخرى قطاع االستثمارات الفندق واألبراج  المركز التجاري ه٤١١٤ شوال ٢٩

  ١٠٠٫٢٦٣٫٤٥١ ١٫٢١٢٫٥٠٠ -- ٥٤٫٤٨٦٫٨٣٦ ٤٤٫٥٦٤٫١١٥ اإليرادات

 )٧١٫٦٣٩٫٤٨٤( ) ٧٫٥٥٠( -- ) ٥٥٫٥٧١٫٢٤١( ) ١٦٫٠٦٠٫٦٩٣(  تكلفة اإليرادات 

 ٢٨٫٦٢٣٫٩٦٧ ١٫٢٠٤٫٩٥٠ -- ) ١٫٠٨٤٫٤٠٥( ٢٨٫٥٠٣٫٤٢٢ إجمالي الربح
عمومية   مصروفات

 )١٣٫٤٤٧٫١٧٠( ) ١٣٫٤٤٧٫١٧٠( -- -- -- إداريةو

  ١٫٠٩٩٫١٧٣  ١٦٧٫٥٧٤  ٩٣١٫٥٩٩ -- --  إيرادات أخرى

 ) ١٫٠٤٥٫٥٨٠( ) ١٫٠٤٥٫٥٨٠( -- -- -- الزكاة

 ١٥٫٢٣٠٫٣٩٠ )١٣٫١٢٠٫٢٢٦( ٩٣١٫٥٩٩ ) ١٫٠٨٤٫٤٠٥( ٢٨٫٥٠٣٫٤٢٢ ةفترالربح خالل ال

 ٤٫٣٥٢٫٣٩١٫١٦٣ ٤٨٠٫٣٨٧٫١٠٨ ٢٫٢٦٤٫٢٦٦٫٣٥٠  ١٫١٠٢٫٢٨٢٫٠٢٧ ٥٠٥٫٤٥٥٫٦٧٨ إجمالي الموجودات

 ٥٨١٫٦٣٥٫٤٩٩ ٤٠٣٫٣٥٤٫٣٤٠ -- ٤٠٫٨٢٦٫٤٠٩ ١٣٧٫٤٥٤٫٧٥٠ إجمالي المطلوبات
 

  اإلدارية للشركة.  تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف
    



  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  (شركة مساهمة سعودية) 

  المملكة العربية السعودية  –مكة المكرمة 
  

  هـ١٤٤٢شوال  ٢٩في األولية المختصرة (غير المراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية  إيضاحات حول القوائم المالية
  باللایر السعودي 

١٨ 

  
 القضايا القائمة. .١٦

 

 قضايا مقامة من قبل الشركة على الغير .أ
 

   غير محددة ضــيتين  وقلایر ســعودي  ٥٫٨٨٢٫٩٤١يوجد قضــايا مقامة من قبل الشــركة على الغير محددة القيمة بمبلغ

  .ومحل تجاريالقيمة مقابل دعاوي إخالء عقار

   ــة ــط القابض ــرق األوس ــابق للفندق " ميلينيوم آند كوبثورن الش ــغل الس ــد المش ــائية ض ــركة برفع دعوى قض قامت الش

مليون لایر ســـــعودي مقابل فرق الحد األدنى المضـــــمون بموجب اإلتفاقية المبرمة مع  ٣٩والبالغة حوالي  المـحدودة"  

شــركة مكة لإلنشــاء والتعمير لدى المحكمة االقتصــادية ولم يتم البت في هذه القضــية بعد، هذا وقد قامت الشــركة بقيد 

 ارها القانوني.مخصصات كافية مقابل هذه الذمة وفقاً لرأي إدارة الشركة ومستش
 

 قضايا مقامة من قبل الغير على الشركة  . ب
  

  وأخرى بمطالبة مالية غير محددة القيمة.  ،يوجد قضية مقامة على الشركة غير محددة القيمة مقابل فسخ عقد 
  

  )١٩ – آثار إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  .١٧
  

جغرافية تطورات متسارعة تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد   م في عدة مناطق  ٢٠٢٠واجه العالم خالل مطلع العام  
إجراءات   مسببا اضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال، وتسعى الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ  ) ١٩  -

لى أهميتها قد ألقت بتأثيرها على بيئة األعمال احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره. إن مثل هذه اإلجراءات ع
االقتصادية  اآلثار  من  للتخفيف  واإلجراءات  القرارات  من  بوضع حزم  المملكة  قامت  وبالمقابل  أنه  إال  للمجتمع،  العام  والناتج 

   .المترتبة على ذلك لمساعدة قطاع االعمال على تجاوز هذه الجائحة الصحية بأقل قدر من الضرر
  

هذه قامت إدارة الشركة باالعالن عن تأثر نسب اإلشغال في الفندق واالبراج وعن االغالق المؤقت للمركز التجاري وفقا  نظرا ً ل
المستجد (كوفيد   فيروس كورونا  الحكومية االحترازية لمواجهة  انتشار  ١٩للقرارات  المواطنين والمقيمين، ولمواجهة  ) لحماية 

المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في    فيروس كورونا، والمتمثلة في اإليقاف
إيرادات الشركة بشكل مباشر والتي تعتمد على أنشطة   أدى إلى تأثرالمملكة إضافة إلى إيقاف الرحالت الدولية والداخلية. إن ذلك  

وبالتالي  لفندق واألبراج وكذلك اإلغالق المؤقت للمركز التجاري، الحج والعمرة والزيارة نتيجة االنخفاض في نسب االشغال في ا
  هـ تأثراً بتلك القرارات االحترازية. ١٤٤١/١٤٤٢تأثر إيراداتها وأرباحها للعام المالي 

  

لهذه الظروف فقد قامت اإلدارة عند إعداد القوائم المالية بإجراء تقييم اآلثار المتوقعة ألعمال الشركة،  حيث   توصلت  ونظرا ً 
إستحقاقها،   عند  المنظور  بالمستقبل  المالية  بإلتزاماتها  الوفاء  لمواصلة  متاحة  كافية  سيولة  لديها  أن  استنتاج  إلى  الشركة  إدارة 

م  منح خص منها    )١٩باإلضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها ستقوم بمساعدة الشركة في تجاوز اآلثار المترتبة من فيروس (كوفيد  
  ر.وشهخمسة   لمدة لمركز التجاريعلى عقود إيجار ا

  
  عتماد القوائم الماليةإ .١٨

 

المالية القوائم  اعتماد  المختصرة  تم  في  األولية  اإلدارة  مجلس  قبل  من  الحجة  ٢٣  لإلصدار  (الموافق  ١٤٤٢  ذو   ٢هـ 

 م). ٢٠٢١غسطسأ


