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 التنظيم واألنشطة الرئيسية .1
 

  تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية )"الشركة"( بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة
 هـ.1409ذي الحجة  1بتاريخ  4031020101تحت رقم 

 

  الصادر بتاريخ  4031045190لدى الشركة فرعين، األول: فندق وأبراج شركة مكة الفندقية تحت السجل التجاري رقم
هـ. والثاني: فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين تحت السجل التجاري رقم 1424ان رمض 18

 ه.1439ربيع األول  18الصادر بتاريخ  4031102134
 

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

 

  م، أعلنت الشركة عن انهاء العالقة التعاقدية مع شركة ميلينيوم شركة 2019يونيو  14الموافق ه 1440شوال 11بتاريخ
خمس نجوم( التابعة لها في مشروعها األول الواقع أمام المسجد الحرام بمكة  اإلدارة والتشغيل للفندق واألبراج )فنادق فئة

المكرمة، حيث أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير استخدمت حقها إلنهاء التعاقد مع شركة ميلينيوم  لتذرعها بالظروف القاهرة 
م، وقد تم إخطار 2019يونيو 13الموافق ه 1440شوال  10لعدم تنفيذ بعض بنود العقد الجوهرية، وذلك اعتباراً من تاريخ 

ً بأن العمل مستمر بالفندق واألبراج ويتم إدارتهم من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمير، وتؤكد  شركة ميلينيوم بذلك.علما
ئم اشركة مكة لإلنشاء والتعمير بأن إنهاء العالقة التعاقدية مع شركة ميلينيوم لن يكون له أي تأثير سلبي يذكر على القو

 المالية للشركة.
 

 :يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي 
 المملكة العربية السعودية.–مكة المكرمة–7134ص.ب –شركة مكة لإلنشاء والتعمير–مركز فقيه التجاري

 

 أسس اإلعداد .2
  

 المعايير المحاسبية المطبقة .أ
 

 المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة ه 1443رجب  30األولية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية واإلصدارات األخرى 34الدولي رقم )

 .للمراجعين والمحاسبينالمعتمدة من الهيئة السعودية 

 تشمل القوائم المالية األولية المختصرة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المعدة  ال
وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية واإلصدارات األخرى 

ربيع  29ويجب أن ُتقرأ مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في راجعين والمحاسبين للمالمعتمدة من الهيئة السعودية 
ال تمثل بالضرورة مؤشًرا على ه 1443رجب  30كما أن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ه 1443اآلخر 

أرباح فترة  الثالثة أشهر المنتهية في ، كما لم يتم إجراء التخصيص عن ه 1444ربيع اآلخر  30النتائج المتوقعة في 
 والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة. ه 1443رجب  30

 

 أسس القياس .ب
 

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

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

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  .ج
 

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

 استخدام التقديرات واألحكام .د
 

  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرررررة من اإلدارة القيام بإجراء بعض األحكام والتقديرات واالفتراضررررات التي
المحاسبية للشركة والمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات تؤثر على تطبيق السياسات 

وعلى أرباح غير محققة من إسررتثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر والتي تظهر 
لية من الممكن أن تختلف النتائج الفع ضررررمن حقوق الملكية والتغير المتراكم في الخسررررائر اإلكتوارية لمزايا الموظفين .

 عن هذه التقديرات.
سبية  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها التقديرات المحا

 يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
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 سات المحاسبية الهامةملخص السيا .3
 

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

دة الجديهـ وبإستثناء اثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 1443ربيع اآلخر  29اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 2022يناير  1المعدلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي اصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 وكما يلي: 
 

 المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة:
 

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

 أو في تبدأ التي المالية للفترات المفعول سارية أصبحت والتي التالية والمعدلة الجديدة المالي للتقريرالمعايير الدولية  إتباع تم

 واالفصاحات المبالغ على جوهري تأثير لها يكن ولم للشركة المالية القوائم اعداد في التاريخ ذلك بعد أو م2022 يناير 1بعد 

 :يلي كما الحالية السنة في المالية القوائم في الواردة
 

 تاريخ النفاذ البيــان رقم المعيار أو التفسير

تعديالت على المعيار 

 (.16المحاسبي رقم )

 .الممتلكات واآلالت والمعدات

 

التعديل بخصوص منع الشركة من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت 

بالمبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة خالل قيام الشركة والمعدات 

بتجهيز األصل لإلستخدام المقصود. بحيث تعترف المنشأة بعائدات بيع 

 تلك البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في قائمة الدخل.

 م2022يناير  1

 إشارة إلى اإلطار المفاهيمي

تعديالت على المعيار الدولي 

 (.3رقم )للتقرير المالي 

 دمج األعمال.

 

( والمتعلق 3تعديل بسيط على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

بتحديث مراجع اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية بإضافة استثناء 

لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معيار 

ملة المخصصات وااللتزامات المحت –( 37المحاسبة الدولي رقم )

 واألصول المحتملة.
 

التعديل أكد على ان األصول المحتملة يجب أن ال يتم االعتراف بها 

 بتاريخ االستحواذ.

 م2022يناير  1

يذ تكلفة تنف -العقود المثقلة 

 العقد

تعديالت على معيار المحاسبة 

 (37الدولي رقم )

المخصصات وااللتزامات 

 المحتملة واألصول المحتملة.

التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف المتعلقة مباشرة تحدد 

بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف 

إضافية للوفاء بهذا العقد )من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة 

والمواد( أو تخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ 

ود )من األمثلة على ذلك تخصيص مصروف اإلستهالك لبند من العق

 .)الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد

 م2022يناير  1

التحسينات السنوية على 

المعايير الدولية للتقرير المالي 

م الى 2018للسنوات من 

 م.2020

(، 9الية )المالي التالتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير 

 (.41(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1( و)16)

 

 م2022يناير  1
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 :بعد المفعول سارية وغير والمعدلة الجديدة والتفسيرات المالي للتقرير الدولية المعايير .ب

 

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

رقم المعيار أو 
 التفسير

 تاريخ النفاذ البيــان

المعيار الدولي للتقرير 
 (17المالي رقم )
 عقود التأمين.

 

م 2017( بشهر مايو 17تم اصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 ( عقود التامين.4ليحل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

نموذج القياس الحالي عند وجود تقديرات أن يتم إعادة قياسها في يتطلب 
 كل فترة يصدر عنها تقرير.

 

 يتم قياس العقود باستخدام األسس التالية:

  التدفقات النقدية المخصومة ذات احتمالية مرجحة 

 تعديل صريح للمخاطر، و 

 هامش الخدمة التعاقدية يمثل الربح غير المكتسب من العقد الذي يتم 
 االعتراف به كإيرادات خالل فترة التغطية.

 

( أن يتم قياس مطلوبات التأمين 17يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )
بالقيمة الحالية للوفاء ويوفر منهج قياس وعرض موحد لجميع عقود 
التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة 

 التأمين. على المبادئ لعقود

 م2023يناير  1
يناير  1)تأجل من 
 م(.2021
 

تصنيف المطلوبات 
 كمتداولة وغير متداولة

 تعديالت على 
معيار المحاسبة الدولي 

 (.1رقم )

التعديالت على عرض القوائم المالية توضح بأن االلتزامات تم تصنيفها 
الحقوقوق الموجودة كالتزامات إما متداولة أو غير متداولة، اعتماداً على 

في نهاية فترة التقرير. و ال يتأثر هذا التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث 
 الالحقة لتاريخ التقرير المالي.

التعديالت في تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة 
( تؤثر فقط على عرض 1)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي  -ن المركز المالي االلتزامات في بيا
أصل او التزام أو إيراد أو مصروفات أو على المعلومات التي تفصح عنها 

 المنشات حول تلك البنود.

 م2023يناير  1
يناير  1)تأجل من 
 م(.2022
 

االفصاح عن 
 السياسات المحاسيبة
تعديالت على معيار 
المحاسبة الدولي رقم 

بيان ممارسة ( و 1)
 (.2رقم )

( من المنشآت 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )يشترط 
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المادية بدال من سياساتهم المحاسبية 
الهامة.مزيد من التعديالت تشرح كيف يمكن للمنشاة تحديد سياسة محاسبية 

ون السياسة المحاسبية جوهرية. يتم إضافة أمثلة عند احتمالية أن تك
( IASBجوهرية. لدعم التعديل ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية )

أيًضا بتطوير إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية األهمية النسبية 
المكونة من أربع خطوات" الموضحة في بيان ممارسة المعايير الدولية 

لتعديالت على معيار المحاسبة . وبمجرد تطبيق المنشاة ل2للتقرير المالي 
(، يُسمح أيًضا بتطبيق التعديالت على بيان ممارسات المعايير 1الدولي )

 (. سيتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي.2الدولية للتقرير المالي )

 م2023يناير  1

تعريف التقديرات 
 المحاسبية

تعديالت على معيار 
المحاسبة الدولي رقم 

(8.) 

السياسات المحاسبية ( 8التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 والتغيرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء.

تستبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية بتعريف 
التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف الجديد ، فإن التقديرات المحاسبية 

البيانات المالية التي تخضع لعدم التأكد من القياس". هي "المبالغ النقدية في 
تقوم المنشات بتطوير تقديرات محاسبية إذا كانت السياسات المحاسبية 
تتطلب أن يتم قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم التأكد 
من القياس. توضح التعديالت أن التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن 

 ومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ.معل

 م2023يناير  1
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 تاريخ النفاذ البيــان رقم المعيار أو التفسير

الضرائب المؤجلة المتعلقة 

باألصول والخصوم الناشئة عن 

 معاملة واحدة

تعديالت على معيار المحاسبة 

( ضرائب 12الدولي رقم )

 الدخل.

الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة تتطلب التعديالت من 

على المعامالت التي تؤدي ، عند االعتراف األولي ، إلى نشوء 

مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة 

للخصم. ستنطبق عادةً على المعامالت مثل عقود إيجار 

المستأجرين والتزامات إنهاء الخدمة وستتطلب الشركات 

االعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة المتأثرة 

 .إضافية
 

وهذا يعني أن اإلعفاء من االعتراف األولي ال ينطبق على 

المعامالت التي تنشأ فيها مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة 

 القابلة للخصم والخاضعة للضريبة عند االعتراف األولي.

 م2023يناير  1

التطبيق األولي للمعيار الدولي 

( و المعيار 17للتقرير المالي )

أرقام  - 9الدولي للتقرير المالي 

المقارنة )تعديل المعيار الدولي 

 (17للتقرير المالي )

( 17يسمح التعديل للمنشآت التي تطبق ألول مرة المعيار )

( معا في نفس الوقت أن تعرض أرقام المقارنة  9والمعيار )

ات التصنيف و القياس عن الموجودات المالية كما لو أن متطلب

 ( قد تم تطبيقها على تلك األصول المالية سابقا.9في المعيار )

 

 م2023يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي 

( 10للتقرير المالي رقم )

ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

البيع أو المساهمة في  - (28)

األصول بين المستثمر وشركته 

 الزميلة أو المشروع المشترك

 IAS (28و) IFRS (10تعالج التعديالت عدم اإلتساق بين )

في التعامل عند فقدان السيطرة على شركة تابعة تم بيعها أو 

 المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 

تاريخ السريان تاجيل 

إلى أجل غير مسمى، 

مع إمكانية التطبيق 

 المبكر

 

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

 األدوات المالية .4
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات .أ
 

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

بتاريخ القياس في السوق الرئيسية، أو، في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل سوق يمكن للشركة المشاركين 

 الوصول إليها في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.

  نيف قدر اإلمكان. يتم تصعند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ما، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة

القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة إستناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم 

 كما يلي:

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

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

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

 :لمالحظة )المدخالت مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة ل المستوى الثالث

 غير القابلة للمالحظة(.
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 تتمة -.  األدوات المالية 4
 

 تسلسل القيمة العادلة 
 

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

  ه3144 رجب 30ة 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 

 2.079.750.192  --  --  2.079.750.192  األسواق المالية

  أسعار سوقيةأسهم غير متوفر لها 
حسب آخر معلومات 

 105.144.498  105.144.498  --  --     مالية متوفرة

 2.184.894.690  105.144.498  --  2.079.750.192  --  المجموع

           
           ه3144ربيع اآلخر  29السنة المنتهية في 

           موجودات مالية بالقيمة العادلة:

  في أسواق نشطةاسهم متداولة 
األسعار المعلنة في 

 2.397.632.921  --  --  2.397.632.921  األسواق المالية

  أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
حسب آخر معلومات 

 107.033.818  107.033.818  --  --     مالية متوفرة

 2.504.666.739  107.033.818    2.397.632.921  --  المجموع
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 تتمة -.  األدوات المالية 4
 تتمه -القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 

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

 مستوى من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.

  .تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير
 هـ، لم تكن هناك حركات بين المستويات.1443رجب   30ية في خالل فترة الثالثة أشهر المنته

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

 مخاطر السيولة .ب
 

 ة طمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتب
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 التزامات مستقبلية. 

د تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية أو مصادر االقتراض أو االعتماد على على سبيل المثال، ق
سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات المتداولة. فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للشركة 

 . ه1443رجب  30كما في 

 ه1443 رجب 30
 سنة أو 1

 سنة 3 -1 أقل
 فوائد مستحقة

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

     مطلوبات مالية غير مشتقة

 174.998.850 (10.937.898) 160.936.748 25.000.000 تسهيالت إئتمانية

 31.979.810 -- -- 31.979.810 ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم 

 51.961.272 -- -- 51.961.272 دائنة أخرى

 190.126.648 -- -- 190.126.648 توزيعات أرباح مستحقة

 299.067.730 160.936.748 (10.937.898) 449.066.580 
 

 ه1443ربيع اآلخر 29
 سنة أو 1

 سنة 3 -1 أقل
 فوائد مستحقة

 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

     مطلوبات مالية غير مشتقة

 174.998.850 (10.937.898) 185.936.748 -- تسهيالت إئتمانية

 30.118.366 -- -- 30.118.366 ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم 

 54.041.928 -- -- 54.041.928 دائنة أخرى

 192.364.589 -- -- 192.364.589 توزيعات أرباح مستحقة

 276.524.883 185.936.748 (10.937.898) 451.523.733 
 

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

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

 هـ1443ربيع اآلخر  29  هـ1443رجب  30 

 313.436.945   315.126.238 موجودات متداولة 

 (303.306.765)  (312.568.900) مطلوبات متداولة

 10.130.180  2.557.338 رأس المال العامل
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 إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .5
 

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

   
رجب        30

  ه1443
ربيع اآلخر  29

 ه1443

 2.503.694.364  2.183.922.315   جبل عمر للتطوير

 972.375  972.375   صندوق المتاجرة بالسلع

   2.184.894.690  2.504.666.739 
 

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

 
رجب         30

  ه1443
ربيع اآلخر  29

 هـ1443

 2.789.154.958  2.504.666.739 الرصيد في بداية الفترة / السنة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خسائرغير محققة من 
 (284.488.219)  (319.772.049) خالل الدخل الشامل اآلخر

 2.504.666.739  2.184.894.690 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

  29قامت الشركة بمخاطبة شركة جبل عمر للتطوير للمصادقة على األسهم المملوكة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير كما في 

، وبناًء على خطاب الرد من شركة جبل عمر للتطوير تبين وجود فرق في عدد األسهم المملوكة من ه1443ربيع اآلخر 

سهم ، وعليه قامت شركة مكة لإلنشاء والتعمير بمخاطبة المحامي  1.198.571قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمير بحوالي 

ريخه مقدرة عند دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمير حول ذلك والذي أفاد أن أسهم العقارات التي لم يتم إفراغها حتى تا

كمساهم في شركة جبل عمر وتظل هذه القيمة ثابتة طالما لم يطرأ تعديل أو تغيير على حالة الصكوك التي تم تقدير عدد 

 األسهم على 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 الشرعية المختصة وقبل إضافة القدر النهائي لمساحة الصكوك من قبل الجهات واإلدارات ذات االختصاص، 

ا أي تعديل أو تغيير حتى يتم إضافة المساحة اإلجمالية للصكوك من قبل الجهات تظل قيمة المساهمة ثابتة وال يطرأ عليه

  ذات االختصاص.
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 المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة 
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 استثمار في شركة زميلة .6

م( باإلجماع 2013نوفمبر  28)الموافق ه 1435محرم  25( الذي عقد بتاريخ 133قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ) -

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

 28.84بدفع مبلغ ه 1435جمادى األولى  11ت الشركة بتاريخ بتطوير منطقة جبل الشراشف. وبموجب هذا القرار، قام

مليون لاير سعودي وكانت حركة  104.84من رأس مال الشركة والبالغ  ٪27.5مليون لاير سعودي، تمثل ما نسبته 

 االستثمار في الشركة الزميلة كما يلي:

بجر 30
ه1443

ربيع اآلخر 29
ه1443

14.897.03014.897.030 الرصيد في بداية السنة

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

14.897.03014.897.030 الرصيد في نهاية السنة

ديسمبر  31تم قياس االستثمار لشركة جرهم للتمنية والتطوير اعتماداً على آخر قوائم مالية مراجعة للسنة المنتهية في  )*(

قد صدرتا والتي أظهرت إرتفاع في  2019وسنة  2018حين أن القوائم المالية للشركة الزميلة لسنة م، في 2017

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

م.2021م و 2020مالية مراجعة حديثة للسنوات  الشركة عدم اإلعتراف باإلرتفاع نتيجة لعدم التيقن في ظل غياب قوائم

م:2019فيما يلي أهم المعلومات المالية للشركة الزميلة شركة جرهم للتنمية والتطوير إستناداً ألخر قوائم مالية مراجعة لسنة 

مجموع المصاريف مجموع اإليرادات مجموع المطلوبات مجموع الموجودات السنة المالية

5.024.095--112.023.0889.552.804م2019

م ليصبح رأس مالها 2018نوفمبر13تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 

مليون لاير سعودي وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة إلجراءات تخفيض رأس المال حتى تاريخ القوائم  49.8

 .المالية

7. مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 
تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ) شركة جبل عمر للتطویر ( والبالغة 309.564.950 لایر سعودي كما في 30رجب 

1443ھـ قیمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدیة المتبقیة المدفوعة من شركة مكة لإلنشاء والتعمیر إلى شركة جبل عمر للتطویر 
نیابة عن أصحاب العقارات الذین لم یستكملوا اإلجراءات القانونیة لنقل ملكیتھا لشركة جبل عمر للتطویر.وبمجرد أن یستكمل 

المالكون جمیع اإلجراءات القانونیة لنقل ملكیة ھذه العقارات باسم شركة جبل عمر للتطویر، ستقوم شركة جبل عمر للتطویر بسداد 
ھذا المبلغ لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر علماً بأن ھذه المبالغ الیوجد علیھا أي فوائدأو مرابحات یتم إحتسابھا على الرصید المستحق. 
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 مزايا الموظفين .8
 

  الموظفين المحددة:وصف عام لخطة مزايا 
 

يتعين على الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمات )خطة مزايا محددة( وفقاً 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 

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

 
 

 :منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة االكتوارية 
 

زايا الموظفين"، تم استخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلك ( "م19التزاًما بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
لتحديد التزامات الخطة. بموجب هذه الطريقة يتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة وذلك لكل ميزة سوف يستحقها 

 دلة االستحقاق ومدة الخدمة فيأعضاء الخطة الذين هم على رأس عملهم. التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة تعتمد على معا
تاريخ التقييم، ويتم احتساب المزايا بناًءا 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 

 التقييم.تاريخ 
 يتم إعداد التقييم من قبل خبير اكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية: (أ
 

، يجب أن تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة ومتوافقة مع بعضها البعض. 19وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
متغيرات التي سرررررتحدد التكلفة النهائية لتقديم مكافأة نهاية تعتبر االفتراضرررررات هي أفضرررررل تقديرات من جانب الشرررررركة لل

 الخدمة. وتتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يلي:
 

 معدل الخصم:
 

، يتم 19الحالية للفوائد المتوقعة. وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  يستخدم هذا المعدل للحصول على القيمة اإلكتوارية
المستخدم لخصم إلتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف بالرجوع إلى عوائد السوق في نهاية فترة التقرير على تحديد المعدل 

السندات التجارية ذات الجودة العالية. وفقا للممارسة المتبعة لدينا، يتم إشتقاق معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات سوق 
ذات استحقاق آجل تتفق  AA-AAAرير على السندات التجارية المصنفةالدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتق

مع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف. ويصل متوسط مدة التزامات استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة إلى 
 سنوات. 10

  سنوياً(. ٪2.5ه 1442ربيع اآلخر  30سنويًا ) ٪2.30معدل الخصم 

 سنوياً(. ٪2.5ه 1442ربيع اآلخر  30سنويًا ) ٪2.30اتب معدل زيادة الرو 

 

 تتمثل الحركة على التزامات مزايا الموظفين: (ب
 

 ه1443 رجب 30 
ربيع اآلخر  29

 ه1443

 32.758.055 32.738.269 القيمة الحالية لاللتزام كما في بداية السنة

   مكونات مصروفات السنة الحالية المحملة على قائمة الدخل الشامل

 3.313.714 1.325.501 تكلفة الخدمة الحالية

 686.979 -- تكلفة الفوائد

 4.000.693 1.325.501 إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الدخل الشامل

   عناصر الدخل الشامل اآلخر:

 448.414 -- إعادة القياس اللتزامات مزايا الموظفين

 (4.468.893) (1.076.234) المزايا الفعلية المدفوعة خالل السنة

 32.738.269 32.987.536 القيمة الحالية لاللتزام في نهاية السنة
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 تسهيالت ائتمانية .9

 

م للحصول على تسهيالت 2019سبتمبر 2الموافق ه 1441محرم  3قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إطارعام مع بنك البالد بتاريخ 

)متوافقة مع الشريعة اإلسىالمية( وذلك وفقا  %1.25بمعدل سعر فائدة سايبور +  ( مليون لاير سعودي 450ائتمانية بمبلغ )

 201م والمعدل بقرار المجلس رقم 2019يونيو 16الموافق ه  1440شوال  13وتاريخ   198لقرار مجلس ادارة الشركة رقم 

ر لفندق وأبراج شركة مكة لإلنشاء م  بهدف تمويل أعمال التجديدات والتطوي2019سبتمبر 4الموافق ه 1441محرم 5وتاريخ 

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

 ربيع االخر 29  رجب 30  التاريخ  

 هـ1443  هـ1443  ميالدي  هجري  البيان

 49.999.600  49.999.600  2019أكتوبر  31  1441ربيع األول  3  الشريحة األولى

 49.999.700  49.999.700  2020مايو  5  1441رمضان  12  الشريحة الثانية

 49.999.700  49.999.700  2020ديسمبر  2  1442ربيع اآلخر  17  الشريحة الثالثة

 24.999.850  24.999.850  2021فبراير  17  1442رجب  5  الشريحة الرابعة

 174.998.850  174.998.850      المجموع
 

 13هـ الموافق 1443شعبان  10تاريخ إستحقاق القسط األول من التسهيالت البنكية الموضحة أعاله لجميع الشرائح في  إن –

 م.2022مارس 

 لاير سعودي. 545.813.000تتمثل الضمانات على القروض بسند ألمر لصالح البنك المانح بقيمة  –

 يخ القوائم المالية:في تار افيما يلي بيان إستحقاق التسهيالت اإلئتمانية كم –
 

  
 رجب 30

  هـ1443 
ربيع اآلخر  29

 هـ1443

 --  25.000.000  الجزء المتداول

 174.998.850  149.998.850  الجزء غير المتداول

 174.998.850  174.998.850  المجموع

 
 توزيعات أرباح مستحقة  .10

 

 تتمثل الحركة علي دائني التوزيعات فيما يلي: .أ

  

رجب      30
 هـ1443

ربيع اآلخر  29
 هـ1443

 205.043.020 192.364.589  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 (12.678.431) (2.237.941)  توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة / السنة

  190.126.648 192.364.589 
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 الزكاة .11

 

 :مخصص الزكاة .أ
 

 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
 

 

 رجب 30
 هـ1443

 رجب 29
 هـ1442

 7.962.730 15.656.964 الرصيد في بداية الفترة

 -- 224.735 مخصص الفترة

 -- (7.155.125) المدفوع خالل الفترة

 7.962.730 8.726.574 الرصيد في نهاية الفترة
 

هـ وقد قدمت الشركة إقراراتها 1436ربيع اآلخر  30أنهت الشركة الوضع الزكوي حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  .ب
ـ حتى ربيع اآلخر 1437الزكوية وقوائمها المالية عن السنوات من  ـ وسددت الزكاة المستحقة بموجبها، وحصلت 1442ه ه
لاير سعودي وقد قامت الشركة  15.019.502هـ بمبلغ 1439هـ و 1438الشركة على ربط زكوي عن السنوات 

في حين تم رفض اإلعتراض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقد قامت الشركة باالعتراض على هذه الربوطات 
بتقديم إعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية وما زال هذ االعتراض منظور لدى األمانة العامة للجان الضريبية، 

. لحصول على تسوية وفقاً لقواعد هذه اللجانكما ترى أن لديها أيضاً فرصة في رفع طلب الى اللجنة الداخلية للتسويات وا
ً لتقديرات  %50وبناًء على ذلك قامت الشركة بتكوين مخصص مقابلها بحوالي  من إجمالي هذه الربوطات وذلك وفقا

صدور ربط زكوي على الشركة عن  هـ1443ربيع اآلخر  29المالي المنتهي في  إدارة الشركة، وقد تم خالل العام
لاير سعودي وقامت الشركة باإلعتراض على هذا الربط وقامت  28.620.237هـ بقيمة 1441و هـ 1440السنوات 

علماً بانه تم  سعودي خالل العام الماضي لاير 7.155.125من قيمة الربط بمبلغ  %25بتكوين مخصص مقابله بحوالي 
رمضان  2الالحقة للقوائم المالية األولية المختصرة بتاريخ ، وقد تم خالل الفترة هذا المبلغ خالل الربع الحالي سداد

هـ  وسوف تقوم الشركة 1441هـ و 1440رفض االعتراض المتعلق بربوطات سنة  م2022أبريل  3هـ الموافق 1443
 .خالل المدة القانونية لذلك باالستئناف على رفض هذا االعتراض

 

 تعتقد إدارة الشركة بأن المخصصات المرصودة كافية لمواجهة االلتزامات الزكوية المستقبلية. .ج
 

 ربحية السهم .12
 

 ربحية السهم األساسية: (أ
 

ربحية السهم األساسية بناًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  احتسابتم 

 القائمة.
 

 

 ربحية السهم المخفضة: (ب
 

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

 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 
 

 إن تفاصيل احتساب ربحية السهم هي كما يلي: (ج
 

 في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  

 رجب 30
 هـ1443

 رجب 29
 هـ1442

 (10.503.115) 8.764.667  صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة للفترة

 164.816.240 164.816.240  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.06) 0.05  األساسية والمخفضة –حصة السهم من ربح )خسارة( الفترة 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .13

 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت 

 من قبل إدارة الشركة.
 

 موظفي اإلدارة العليا 
 

ورة الشركة بصموظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 

 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:

 املةطبيعة المع معامالت مع
رجب     30

 هـ1443
رجب     29

 هـ1442

 802.353 802.353 راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العليا

 515.627 1.119.710 إيجارات وعقود استشارات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 :أرصدة األطراف ذات العالقة 
 

 إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي كما يلي:

 

رجب     30
 هـ1443

ربيع اآلخر  30
 هـ1442

 309,564,950 309.564.950 مستحق من طرف ذو عالقة 
 

 االلتزامات المحتملة .14
 

هـ مبلغ 1443رجب   30بلغت االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة في 

 سعودي(.لاير  2.000.000هـ:1443ربيع اآلخر  29لاير سعودي ) 2.000.000
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 المعلومات القطاعية .15
 

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 

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

اإليرادات وتتكبد التكاليف. يتم مراجعة الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه 

سنة على األقل والذي يتم مراجعته من اإلدارة العليا للشركة. تمارس الشركة نشاطها بالمملكة متخذ القرارات التشغيلية كل ربع 

 العربيةالسعودية، من خالل األنشطة األساسية التالية:

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

 الفندق واألبراج السكنية؛ 

 يرادات من االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة؛االستثمار، بما في ذلك اإل 

 .أخرى، بما في ذلك إيرادات العقارات المستأجرة في منطقة جبل عمر للتطوير 
 

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

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

 اإلجمالي أخرى قطاع االستثمارات الفندق واألبراج المركز التجاري ه3144رجب   30

 55.249.209 -- -- 28.540.936 26.708.273 اإليرادات

 (40.673.587) -- -- (30.266.549) (10.407.038) تكلفة اإليرادات

 14.575.622 -- -- (1.725.613) 16.301.235 لربحإجمالي ا

مصروفات عمومية 
 (5.578.220) (5.578.220) -- -- -- وإدارية

 (8.000) (8.000) -- -- -- تبرعات

 (224.735) (224.735) -- -- -- الزكاة

 8.764.667 (5.810.955) -- (1.725.613) 16.301.235 خالل الفترة الربح

 4.367.794.171 267.254.963 2.509.356.670 1.124.697.554 466.484.984 إجمالي الموجودات

 495.555.286 225.800.219 -- 250.681.290 19.073.777 إجمالي المطلوبات

      

 اإلجمالي أخرى قطاع االستثمارات الفندق واألبراج المركز التجاري ه1442رجب   29

 23.314.271 100.000 -- 4.901.442 18.312.829 اإليرادات

 (26.264.865) -- -- (19.318.912) (6.945.953) تكلفة اإليرادات

 (2.950.594) 100.000 -- (14.417.470) 11.366.876 إجمالي الخسارة

مصروفات عمومية 
 (5.992.821) (5.992.821) -- -- -- وإدارية

 (1.559.700) (1.559.700) -- -- -- إقتراضتكاليف 

 -- -- -- -- -- الزكاة

الخسارة خالل 
 (10.503.115) (7.452.521) -- (14.417.470) 11.366.876 الفترة

 4.846.369.398 347.949.697 2.962.748.019 1.086.107.215 449.564.467 إجمالي الموجودات

 543.803.644 246.706.132 -- 243.881.765 53.215.747 إجمالي المطلوبات
 

 تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف اإلدارية للشركة.
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 .القضايا القائمة .16

 

 قضايا مقامة من قبل الشركة على الغير .أ
 

  لاير سعودي. 37.141.667يوجد قضايا مقامة من قبل الشركة على الغير محددة القيمة بمبلغ 

  برفع دعوى قضرررائية ضرررد المشرررغل السرررابق للفندق " ميلينيوم آند كوبثورن الشررررق األوسرررط القابضرررة قامت الشرررركة

مليون لاير سرررررعودي مقابل فرق الحد األدنى المضرررررمون بموجب اإلتفاقية المبرمة مع  39المحدودة" والبالغة حوالي 

القضررية بعد، هذا وقد قامت الشررركة بقيد شررركة مكة لإلنشرراء والتعمير لدى المحكمة االقتصررادية ولم يتم البت في هذه 

 مخصصات كافية مقابل هذه الذمة وفقاً لرأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني.
 

 قضايا مقامة من قبل الغير على الشركة .ب
 

غير محددة القيمة مقابل فسخ ريالل سعودي وقضية  4.043.744محددة القيمة بمبلغ مقامة على الشركة  ايايوجد قض
 عقد.

 
  )19 –آثار إنتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  .17

 

م في عدة مناطق جغرافية تطورات متسارعة تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  2020واجه العالم خالل مطلع العام 

 مسببا اضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال، وتسعى الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ ) 19 -

إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره. إن مثل هذه اإلجراءات على أهميتها قد ألقت بتأثيرها على 

 أنه وبالمقابل قامت المملكة بوضع حزم من القرارات واإلجراءات للتخفيف من اآلثار بيئة األعمال والناتج العام للمجتمع، إال

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

وعن االغالق المؤقت للمركز التجاري نظرا ً لهذه قامت إدارة الشركة باالعالن عن تأثر نسب اإلشغال في الفندق واالبراج 

( لحماية المواطنين والمقيمين، ولمواجهة 19وفقا للقرارات الحكومية االحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

مقيمين لانتشار فيروس كورونا، والمتمثلة في اإليقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين وا

إيرادات الشركة بشكل مباشر والتي تعتمد على  أدى إلى تأثرفي المملكة إضافة إلى إيقاف الرحالت الدولية والداخلية. إن ذلك 

 أنشطة الحج والعمرة والزيارة نتيجة االنخفاض في نسب االشغال في الفندق واألبراج وكذلك اإلغالق المؤقت للمركز التجاري،

 هـ تأثراً بتلك القرارات االحترازية.1441/1442داتها وأرباحها للعام المالي وبالتالي تأثر إيرا
 

ونظرا ً لهذه الظروف فقد قامت اإلدارة عند إعداد القوائم المالية بإجراء تقييم اآلثار المتوقعة ألعمال الشركة،  حيث توصلت 

ما كاء بإلتزاماتها المالية بالمستقبل المنظور عند إستحقاقها، إدارة الشركة إلى استنتاج أن لديها سيولة كافية متاحة لمواصلة الوف

انه تم خالل الفترة الحالية تخفيف اإلجراءات االحترازية من قبل المملكة العربية السعودية مما أدى إلى زيادة إيردات الفندق 
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