
 





 



 





 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 ه٣٠/٤/١٤٣٤في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية 
 

 امـع -١

اململكة العربية السعودية، -مركزها الرئيسي مكة املكرمة) شركة مسامهة سعودية(شركة مكة لإلنشاء والتعمري 
للشركة كان و .ه١/١٢/١٤٠٩وتاريخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١جاري رقم مسجلة يف مكة املكرمة بالسجل الت

تابعة األعمال اإلدارية للشركة مل ه٢٣/١٢/١٤١٢وتاريخ  ٠٩٥٩٥١سجل جتاري فرعي مبدينة الرياض برقم 
 .وذلك لعدم احلاجة للفرعه ١٥/٧/١٤٣١باملنطقة الوسطى، ومت شطبه اعتباراً من تاريخ 

 :النشاط 
 .للمسجد احلرام مبكة املكرمة  تعمري األماكن ااورة) ١
 .امتالك العقارات ااورة للمسجد احلرام وتطويرها وإدارا واستثمارها وشراؤها وتأجريها ) ٢
 .القيام بكافة األعمال اهلندسية الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال اهلدم واملسح اخلاصة ا ) ٣

 اسات المحاسبيةأسس عرض القوائم المالية وأهم السي -٢

 أسس العرض) أ(

 .املتعارف عليها باململكة العربية السعوديةمت إعداد القوائم املالية املرفقة طبقاً ملعايري احملاسبة ) ١(
حىت  ه١/٥/١٤٣٣القوائم املالية املرفقة مت جتهيزها من دفاتر وسجالت الشركة عن الفترة من ) ٢(

 .ه٣٠/٤/١٤٣٤
 .تبويب للفترة احلاليةاللكي تتالءم مع واإليضاحات رقام املقارنة للقوائم املالية مت إعادة تبويب بعض أ) ٣(

 األساس المحاسبي) ب( 

 .صروفاتامليرادات واإلوواملطلوبات  املوجوداتتتبع الشركة التكلفة التارخيية ومبدأ االستحقاق يف تسجيل  -

 .يتم تقييمها بالقيمة العادلة يف تاريخ القوائم املالية االستثمارات يف األوراق املالية وصندوق املتاجرة بالسلع -

 السياسات المستخدمة كأساس إلثبات اإليرادات) ج(
 ية السنويةالمحالت التجارية والوحدات السكن -١

 .يتم إثبات اإليرادات شهرياً طبقاً للعقود املربمة مع املستأجرين 
 فندق وأبراج مكة هيلتون -٢

بقيمة حصة الشركة يف العقود املربمة إلدارة طبقاً لعقود التشغيل املربمة مع شركة هيلتون العاملية يتم إثبات اإليرادات 
 .وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون

 تالسياسات المستخدمة كأساس إلثبات المصروفا) د(

 المصروفات اإلدارية
يتم حتميلها على الفترة احملاسبية اليت ختصها ، وتعرض تعامل املصروفات اإلدارية على أا تكلفة فترة وليست تكلفة إنتاج ، و

 . يف قائمة الدخل يف بند مستقل

 ترجمة العمالت األجنبية) ه(
يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة املالية بسعر الصرف السائد وقت حدوث تلك املعامالت، علماً بأنه ال 

 .أرصدة القوائم املالية يف اية السنة املالية توجد أرصدة بالعمالت األجنبية ضمن 
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 الذمم المدينة) و(
يتم عمل تقدير للديون املشكوك يف . م حتصيلها تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصلي حمسوماً منها املبالغ املقدر عد

 .تشطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها .حتصيلها عندما يعترب حتصيلها أمراً مشكوكاً فيه 

 المخزون) ز(
 .ويتم احتساب التكلفة على أساس املتوسط املتحرك  .يظهر املخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل 

 الثابتةموجودات ال) ح(
الثابتة على وجودات ، ويتم احتساب استهالك امل) عدا األراضي(الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستهالك املوجودات تظهر  -١

 :أساس القسط الثابت وفقاً للنسب التالية
 

 ٪ ٣ املباين

 ٪ ١٢.٥ آالت ومعدات

 ٪ ١٠ أثاث ومفروشات وديكور

 ٪ ١٠ معدات تشغيل

 ٪ ٢٠ ومفروشات املصلي أثاث

 ٪ ١٥ آالت مكتبية

 ٪ ٢.٥ ةيخزائن حديد

 ٪ ١٠ أدوات كهربائية

 ٪ ١٢.٥ )كمبيوتر(آالت إحصائية 

 ٪ ٣٠ عدد وأدوات صغرية

 ٪ ٢٥ سيارات

 ٪ ٢٥ أجهزة تكييف

 ٪ ٤٠ أثاث عاملني
 

ية وفندق وأبراج مكة هيلتون بنسبة لمحالت التجارلتشغيل لالثابتة اخلاصة بااملوجودات وقد مت احتساب استهالك 
  .٪ من النسب املوضحة أعاله استناداً إىل نسبة اإلشغال والتشغيل ٥٠

 .مكتب هندسي حمايد الثابتة انبة للبيع مبعرفة املوجودات مت تقييم  -٢

داث أو التغريات يف الظروف ملعرفة االخنفاض يف القيمة عندما تشري األحالثابتة تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات  -٣
يف حالة وجود أي مؤشر على ذلك، وعندما تزيد القيمة الدفترية على . إىل احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية

إىل القيمة املمكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة الثابتة القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم ختفيض املوجودات 
 .وماً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلىخمص

تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل، أما التحسينات اليت تزيد من قيمة املوجودات ذات العالقة أو 
 .تطيل أعمارها بصورة جوهرية، فتتم رمسلتها

 الذمم الدائنة) ط(
سواء متت أو مل تتم املطالبة ا من  املستلمة أو اخلدمات املؤداةتحقة السداد يف املستقبل للبضائع يتم إثبات املطلوبات للمبالغ املس

 .قبل املورد 
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 الزكاة الشرعية) ي(
 .اب املخصص الالزم وفقاً ألنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل يتم احتس

 مخصص ترك الخدمة) ك(
 .يتم احتساب مكافأة اية اخلدمة طبقاً لألسس املتبعة يف السنوات السابقة مبا يتفق مع نظام العمل والعمال 

 استخدام التقديرات) ل(
ة املتعارف عليها استعمال التقديرات واالفتراضات اليت قد تؤثر على قـيم  يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبي

 .األصول واخلصوم املسجلة 

 االنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل األصول المالية) م(
إجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث اخنفاض يف يتم 
 .يمة أيٍ من األصول املالية ، يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي اخنفاض يف القيمة يدرج يف قائمة الدخل ق

 :يتم حتديد االخنفاض يف القيمة على الوجه التايل 
، بعد خصم أي يف حالة األصول املدرجة بالقيمة العادلة ، فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ) أ 

 .خسارة  ناجتة عن االخنفاض يف القيمة سبق إدراجها يف قائمة الدخل 
يف حالة األصول املدرجة بالتكلفة ، فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات ) ب

 .اثلة النقدية املستقبلية املخصومة طبقاً لسعر السوق احلايل ألصول مالية مم
يف حالة األصول املدرجة بالتكلفة املطفأة ، فإن االخنفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية ) ج 

 .للتدفقات النقدية املخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي املطبق 

 المخصصات) ن(
ناتج عن حدث سابق ، وأن تكلفة تسوية االلتزام ) متوقع قانوين أو ( يتم إثبات املخصصات إذا كان على الشركة أي التزام 

 .حمتملة وميكن قياسها بطريقة موثوق ا 

 نقدية لدى البنوك -٣
 ه٣٠/٤/١٤٣٤

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٢.٦٩١.٦٣٢  ١٠.٣٤٣.٨٩٢ البنك األهلي التجاري

 ٢٨٥.٦٨٦.٦٨٤  ١٣٠.٠٨٧.١٠٣ بنك الرياض 

 ٣٠.٠٦٧.٥١٨  ٣٠.٢٥٦.٩٤٨ مصرف  الراجحي 

 --  ١١.٣٣٢.٨٧٤ بنك ساب

 ٣١٨.٤٤٥.٨٣٤  ١٨٢.٠٢٠.٨١٧ 

 وديعة إسالمية –بالمرابحة  استثمار -٤
األهلي  –األهلي التجاري بنك المليون ريال لدى  ٢٠٠باستثمار مبلغ ه ١٢/٢/١٤٣٤م املوافق ٢٥/١٢/٢٠١٢بتاريخ شركة القامت 

 .كوديعة إسالمية كابيتال املالية

 )قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها(مساهمون  -٥
قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها لصاحل الشركة ممثلة يف شيك مصريف مودع لدى احملكمة الشرعية مبكة املكرمة على أن يتم تسليمه متثل 

بتحرير احلكر لصاحل ه ٨/٥/١٤٣٣ بتاريخ) ٣٣١١٣٩٩٤(هذا وقد صدر حكم قضائي برقم  .ملالكي هذه األسهم بعد إمتام اإلفراغ للشركة
 .إقامة دعوى على مدير بيت املال السترداد مبلغ العشرة ماليني ريال وذلك حسب منطوق احلكم القضائي املشار إليهوجاري  الشركة
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 أخرى وموجودات المصروفات المدفوعة مقدماً -٦

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ه٣٠/٤/١٤٣٣  ريال سعودي

 ريال سعودي
 ١.١٦٩.٠٣٨  ١.٤٢٥.٨٤٨ مصروفات مقدمة
 ١.٨٦٠.٨٨٩  ١.٩١٦.٣٤٥ العمال واملوظفون

 --  )٣٧٦.٩٥٠( موظفون -ا خمصص ديون مشكوك يف حتصيله )-(

  ١.٨٦٠.٨٨٩  ١.٥٣٩.٣٩٥ 
 ١.٨٥٠.٥٧٣  ٣.٨٠٧.٨٩٨ قاولون واملوردونامل

 ١.٧٥٦.٠٠٠  ١.٦٦٠.٠٠٠ ٢ مستأجرو عقارات جبل عمر
 ١.٦٥٦.٢٤٣  ٩٦٠.٧٤٣ ١جبل عمر   –مدينون لشراء أراضي 

 ٦٠٩.٠٠٠  -- احلسابات اجلارية
 ١٨٨.٦٨٥  ١٨٨.٦٨٥ التأمينات لدى الغري

 ٣٩.٧٧٤.٢٩٢  ٧.٧٣٣.٥٨٩ *   دفعات مقدمة

 ٤٨.٨٦٤.٧٢٠  ١٧.٣١٦.١٥٨ 

 

 .جتديد وتطوير بفندق مكة هيلتون، علماً بأن الصرف على تلك األعمال يتم من صندوق خمصص اإلحالل والتجديد مبعرفة الفندقدفعات مقدمة ألعمال * 

 مدينةالذمم الصافي  -٧

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ه٣٠/٤/١٤٣٣  ريال سعودي

 ريال سعودي

 ١٠.٨٦٦.٠١٦   ١٣.٩٩٠.١٥٦  املركز التجاري -املستأجرون 
 )٥.٣١٥.٨٣٢(  )٥.٣١٥.٨٣٢( اخمصص ديون مشكوك يف حتصيله) -(
  ٥.٥٥٠.١٨٤   ٨.٦٧٤.٣٢٤ 

 ٥٥٨.٤٥٧   ٥٥٨.٤٥٧  الشهداء فندق –املستأجرون جتاري 
 )٥٥٨.٤٥٧(  )٥٥٨.٤٥٧( اخمصص ديون مشكوك يف حتصيله) -(
  ٠   ٠ 

 ١٤.٥٠٢.٧٦٧   ١٤.٣٧٤.٤١٥  املركز السكين -املستأجرون 
 )١٣.٣٣٨.٨٤٦(  )١٣.٣٣٨.٨٤٦( حتصيلها خمصص ديون مشكوك يف  ) -(
  ١.١٦٣.٩٢١  ١.٠٣٥.٥٦٩ 

 ١٣.٠٦٥.٧٢٦   ١٣.٠٦٥.٧٢٦  فندق الشهداء –املستأجرون سكين 

 )١٠.٢٩٥.٩٠٥(  )١١.٢٦٢.٢٠٩( خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها ) -(

  ٢.٧٦٩.٨٢١   ١.٨٠٣.٥١٧ 
  ٩.٤٨٣.٩٢٦   ١١.٥١٣.٤١٠ 

 

 جاري مشروع الطريق الموازي الغربي -٨
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ه٣٠/٤/١٤٣٣  ريال سعودي
 ريال سعودي

 ١٦.٠٥٦.٩٠٠  ١٦.٠٥٦.٩٠٠  أتعاب استشارات وتصاميم وجمسمات
 ٩٣١.٩٤٥  ٩٣١.٩٤٥  دعاية وإعالن
 ٢٩٩.٠٠٠  ٢٩٩.٠٠٠  الرفع  املساحي

 ٧٦.٢٩٨  ٧٦.٢٩٨  متنوعة
  ١٧.٣٦٤.١٤٣  ١٧.٣٦٤.١٤٣ 
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 مكة هيلتونفندق وأبراج جاري صافي  -٩
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ه٣٠/٤/١٤٣٣  ريال سعودي
 ريال سعودي

 ٢٦.٧٥١.٨٧٦   ١٤.٥٧٣.٨٠٦  )وخمصصات تشغيل وأرباح ( احلساب اجلاري 

 ٢٢.٩٠٣.٤٤٦   ٢٢.٩٢٢.٧٧٦  ٪ ٤ خمصص اإلحالل

 ٢.٦٢٥.٠٠٠   ٢.٦٢٥.٠٠٠  رأس املال العامل

 ٥٢.٢٨٠.٣٢٢   ٤٠.١٢١.٥٨٢  إمجايل

 )١٠.١٦٥.٣٩٤(  )٥.٤٤٧.٤٢٥( حتصيلها خمصص ديون مشكوك يف    :خيصم

  ٤٢.١١٤.٩٢٨   ٣٤.٦٧٤.١٥٧ 

 سهمأ/ استثمار في أوراق مالية  -١٠
 ه٣٠/٤/١٤٣٤

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٧٥٥.٤٨٩.٥١٠  ٧٥٥.٤٨٩.٥١٠  أسهم حصة عينية

 ٤٣٤.٥٦٤.٩٥٠  ٤٣٤.٥٦٤.٩٥٠  *أسهم حصة نقدية  

 ٣٠٧.٧٥٧.٦٦٠  ٣٠٧.٧٥٧.٦٦٠  أسهم حقوق أولوية وإضافية

 ٥.٢١٦.٧٦٩  ٥.٢١٦.٧٦٨  تكلفة احلصول على األسهم اإلضافية

 ٧٣٢.٣٦٧.٠٦٦  ١.٢٢٨.١٦٢.٨١٩  **حمققة من تقييم األسهم مكاسب غري 

  ٢.٢٣٥.٣٩٥.٩٥٥  ٢.٧٣١.١٩١.٧٠٧ 

ك عبارة عن أسهم حصة نقدية لدى شركة جبل عمر باسم شركة مكة، وفقًا للنظام األساسي لشركة جبل عمر فإن هذه األسهم متثل قيمة مسامهة مـال * 
شركة من قبل مالك العقارات وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة وأيضا لعدم وجود ورثة شرعيني، عقارات يف موقع جبل عمر مل يتم تسليمها لل

ه وعندما يقوم املالك باستكمال وثائقهم الشرعية ويتم حتويل ملكية تلك األراضي باسم شركة جبل عمر ستقوم شركة مكة بالتنازل عـن قيمـة هـذ   
الل املدة املذكورة بالنظام األساسي لشركة جبل عمر وما يطرأ عليها من تعديالت وفقًا لقرارات اجلمعية األسهم النقدية لصاحل مالك العقارات وذلك خ

شركة جبل عمر بالرفع إىل اجلمعية العمومية ألخذ املوافقة على إحالل شركة مكة حملهم واحلصول علـى  أو قيام جملس إدارة العامة لشركة جبل عمر، 
علماً بأنه وطبقاً لقرار اجلمعية العمومية العادية اخلامسة لشركة جبل عمر للتطوير واملنعقـدة بتـاريخ    هم توفيق أوضاعهماألسهم يف حالة عدم استطاعت

بأنه قد متت املوافقة على توصية جملس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن املتبقي من احلصة النقدية بإحالة هذا املوضوع إىل مكتب  ه٢٢/٥/١٤٣٤
 .عية وقانونية للنظر فيها والعرض على اجلمعية العمومية الختاذ القراراستشارات شر

سـعر  (بالقيمة العادلة  األسهم العينية وحقوق األولوية اإلضافية، وطبقاً ملا جاء مبعيار احملاسبة عن االستثمار يف األوراق املالية فقد مت تقييم سعر السهم** 
ريال للسهم ونتج عن الفرق بني القيمة السوقية والقيمة اإلمسية مكاسـب غـري حمققـة لعـدد      ٢٣مببلغ ) ه٣٠/٤/١٤٣٤إقفال سوق األسهم يوم 

 ).بند مكاسب غري حمققة ناجتة من تقييم األوراق املالية بسعر السوق(سهماً عينياً، ومت قيدها يف حقوق املسامهني  ٩٤.٤٧٤.٠٦٣

 مارصندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي وعائد االستث -١١
 ٤٣.٤٤٦عائد استثمار غري حمقق قدره  اريال، ونتج عنه ٨٠٧.٤٦٦ مبلغ الرياض املالية/املتاجرة بالسلع لدى بنك الرياضالقيمة املودعة بصندوق 

 .)بند عائد استثمار غري حمقق من صندوق املتاجرة بالسلع(ومت قيده يف حقوق املسامهني  ريال

 ٢جبل عمر  -مشروعات تحت التنفيذ  -١٢
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ه٣٠/٤/١٤٣٣  ريال سعودي
 ريال سعودي

 ٦٧.٩٣١.٢٥٠   ٦٧.٩٣١.٢٥٠  أراضي

 ٢.٥٦٠.٠٤٤   ٢.٥٦٠.٠٤٤  أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعالن

  ٧٠.٤٩١.٢٩٤   ٧٠.٤٩١.٢٩٤ 

 
 

١٠ 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في قوائم المالية للسنة المنتهية إيضاحات حول ال
 

 

 الثابتةالموجودات صافي  -١٣

 أراضي 
 ريال سعودي

 مباين 
 ريال سعودي

 آالت ومعدات تشغيل 
 ريال سعودي

 أثاث ومفروشات وتركيبات 
 ريال سعودي

 سيارات 
 ريال سعودي

 اإلمجايل 
 ريال سعودي

            :ةــــالتكلف

 ١.٩٣١.٧٥٨.٢٦٢   ٣.٧٦٥.٥٢٢   ١٣٨.١٦٩.٧٤١   ١٠٥.١٥٤.٢٦٢   ١.٠٨٣.٢٥٨.٩٦٨  ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ موجوداته ١/٥/١٤٣٣يف 
 ٤٤.٠٧٦.١٤٤   --            ١.٠٩٢.٦٢٦   ٤٢.٩٨٣.٥١٨   --            --           موجودات جمنبةه ١/٥/١٤٣٣يف 

 ٥٤.٩٨٨.١١٦   --            ١.٠١٠.١٨٧   ٢٩.٨٩١.٢٤١   ٢٤.٠٨٦.٦٨٨  --           اإلضافـات
 )١١.٣٩٦.٦٠٩(  )٢٤٤.٨١٧(  )٨.٤٦٠.٥٢٧(  )٢.٦٩١.٢٦٥(  --            --           االستبعادات

 ٢.٠١٩.٤٢٥.٩١٣   ٣.٥٢٠.٧٠٥   ١٣١.٨١٢.٠٢٧   ١٧٥.٣٣٧.٧٥٦   ١.١٠٧.٣٤٥.٦٥٦  ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ ه٣٠/٤/١٤٣٤يف 

            :جممع االستهالك

 ٤٣٤.٩٠٨.٨٥٦   ٢.٤٦٩.٨٦٢   ٨٤.٨٩٢.٥١٥   ٧٢.٤٤٠.٥٨٥   ٢٧٥.١٠٥.٨٩٤  --           موجوداته ١/٥/١٤٣٣يف 
 ١٥.٣٩١.٣٣٣   --            ١.٠٩٢.١٦٩   ١٤.٢٩٩.١٦٤   --            --           ما خيص انبه ١/٥/١٤٣٣يف 

 ٢٦.٠١٨.٠٩٩   ٥١٧.٣٨٧   ٦.٥٩٣.١٧٩   ٢.٥٦٧.٨٦٠   ١٦.٣٣٩.٦٧٣  --           اإلضافـات
 )٨.٥٨٩.٣٢٢(  )٢٤٤.٨١٣(  )٧.٢٥٩.٦٩٩(  )١.٠٨٤.٨١٠(  --            --           االستبعادات

 ٤٦٧.٧٢٨.٩٦٦   ٢.٧٤٢.٤٣٦   ٨٥.٣١٨.١٦٤   ٨٨.٢٢٢.٧٩٩   ٢٩١.٤٤٥.٥٦٧  --           ه٣٠/٤/١٤٣٤يف 

            :صايف القيمة الدفترية

 ١.٥٥١.٦٩٦.٩٤٧   ٧٧٨.٢٦٩   ٤٦.٤٩٣.٨٦٣   ٨٧.١١٤.٩٥٧   ٨١٥.٩٠٠.٠٨٩  ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ ه٣٠/٤/١٤٣٤يف 

 ١.٥٢٥.٥٣٤.٢١٧   ١.٢٩٥.٦٥٩   ٥٣.٢٧٧.٦٨٣   ٦١.٣٩٨.٠٣١   ٨٠٨.١٥٣.٠٧٥  ٦٠١.٤٠٩.٧٦٩ ه٣٠/٤/١٤٣٣يف 

 
 

١١ 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في لية للسنة المنتهية إيضاحات حول القوائم الما
 

 مصروفات مستحقة -١٤
 

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 ٩٦٧.٥٠٨  ٢٤٣.٥٤٥ رواتب وأجور وما يف حكمها

 ٨١.٧٢١  ٣٨.٦١٨ سابقاًمستحقات العاملني بفندق الشهداء 

 ٧٥٨.٨٣٦  ٨٤٦.٣٦٨ تذاكر سفر وبدل إجازات

 ١.٢٨٠.٠٠٠  ١.٣٢٠.٠٠٠ ءامياه وكهرب

 ٥٠.٦٢٥  ٥٠.٦٢٥ مهنية أتعاب

 ٩٧.٧٣٦  ٧٤.٨٧٣ صيانة آالت ومعدات. م

 --  ٥.٨٠٠ بنود متنوعة

 ٣.٢٣٦.٤٢٦  ٢.٥٧٩.٨٢٩ 

 

 ه١٤٣٤/١٤٣٥لعام مؤجلة إيرادات  -١٥
 

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 ٢٨.٠٠٤.٣٣٩  ٣٤.٦٠٥.٦٧٢ إيرادات املركز التجاري

 ٥١٣.٦٣٠  ٤٨٣.٣٧٠ الوحدات السكنية املؤجرةإيرادات 

 ١.٨٠٨.٦٦٧  ١.٨٨٠.٠٠٠ ٢رقم  عقارات جبل عمر -إيرادات تأجري 

 ٣٠.٣٢٦.٦٣٦  ٣٦.٩٦٩.٠٤٢ 
 

 ذمم وأرصدة دائنة -١٦

 
 

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 ١٢.٣٩٠.١٠٢  ١٢.٣٦١.٣٢٠ )باملزاد العلين وفائض االكتتابباقي حقوق أصحاب األسهم املباعة (املسامهون 

 ٤.١١٣.٤١٧  ٤.١١٣.٤١٧ ١جبل عمر  -موجودات ثابتة دائنو شراء 

 ٢.٥١٨.٤٢٠  ٢.٩١٩.٩٧٩ واملوردون املقاولون 

 ٢.٥٣٦.١٨٩  ٧١٥.٢٧٩ اجلارية احلسابات 

 ١.٦٧١.١٩٠  ١.٦٦٢.٢٩٠ للغري تأمينات 

 ٤٩٦.٧٥٩  ٥٦١.٠٩٧ ارياملركز التج -املستأجرون 

 ٧٩٤.٦٧٠  ٧٩٤.٦٧١ املركز السكين -املستأجرون 

 ١٥٣.٠٧٤  ١٧٢.٢٤٧ الصرف  مرتبات حتت 

 ٢٤.٦٧٣.٨٢١  ٢٣.٣٠٠.٣٠٠ 

 مخصص الزكاة الشرعية -١٧

 .اليت أصدرا مصلحة الزكاة والدخل واألنظمة مت احتساب الزكاة الشرعية طبقاً للقواعد  -أوالً 

 
 

١٢ 



 )شركة مساهمة سعودية( مكة لإلنشاء والتعميرشركة 
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية 
 ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية -ثانياً 

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 ٣٣٣.٢٩٨.٩٨٠   ٣٩٠.٣٦٠.٢٩٦  صايف الربح قبل احتساب خمصص الزكاة الشرعية
    :يضاف 

 ٢.٣٩٦.٠١٧   ٢.٠٥٥.٢٧١  املخصصات املكونة خالل العام
  ٣٣٥.٦٩٤.٩٩٧   ٣٩٢.٤١٥.٥٦٧ 

    :خيصم 
 )٢.٢٠٠.٠٠٠(  )٢.٢٠٠.٠٠٠( مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

 ٣٣٣.٤٩٤.٩٩٧   ٣٩٠.٢١٥.٥٦٧  الربح املعدل
    :يضاف 

 ٣.١٩٦.١٣٦.٨١١   ٣.١٨٧.٩٤٢.٩٥٠  بقاةواألرباح املخصصات واملرأس املال واالحتياطيات 
 ٣.٥٢٩.٦٣١.٨٠٨   ٣.٥٧٨.١٥٨.٥١٧  اموع

    :خيصم 
 )٣.٠٩٩.٨٦١.٨٦٥(  )٣.١٢٦.٠٢٤.٥٩٥( طويلة األجلت رااستثمالثابتة واالوجودات صايف امل

 ٤٢٩.٧٦٩.٩٤٣   ٤٥٢.١٣٣.٩٢٢  الوعاء الزكوي
 ١٠.٧٤٤.٢٤٩   ١١.٣٠٣.٣٤٨  ٪٢.٥ بةقيمة الزكاة الشرعية احملتس

    :خيصم 
الزكاة املتوجبة على مسامهة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

الصادرة عن اللجنة ) ٤٤٦٠(بالشركة واملعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم 
 .الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

)٤٩٦.٨١٤(  )٥٥٢.٢٩٣( 

 ١٠.٢٤٧.٤٣٥   ١٠.٧٥١.٠٥٥  صايف الزكاة الشرعية املستحقة ملصلحة الزكاة والدخل

 الزكاة الشرعيةخمصص  –ثالثاً 
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ١٢.٨٥٣.٣٤١   ١٠.٧٤٤.٢٤٩  املالية الرصيد يف بداية السنة 

    :خيصم منه
 )١٢.٢٥٩.٠٠٣(  )١٠.٢٤٧.٤٣٥( املسدد خالل السنة املالية

الزكاة املتوجبة على مسامهة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
الصادرة من اللجنة ) ٤٤٦٠(بالشركة واملعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم 

 .الدائمة للبحوث واإلفتاء

)٥٩٤.٣٣٨(  )٤٩٦.٨١٤( 

 --  -- 
    :يضاف إليه 
 ١٠.٢٤٧.٤٣٥   ١٠.٧٥١.٠٥٥  .ة الشرعية املستحقة ملصلحة الزكاة والدخلصايف الزكا

الزكاة املتوجبة على مسامهة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
الصادرة من اللجنة ) ٤٤٦٠(بالشركة واملعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم 

 .الدائمة للبحوث واإلفتاء

 ٤٩٦.٨١٤   ٥٥٢.٢٩٣ 

  ١٠.٧٤٤.٢٤٩   ١١.٣٠٣.٣٤٨ 

وقامـت  ، ريـال  ١٠.٢٤٧.٤٣٥م مببلـغ  ٩/٩/٢٠١٢بتـاريخ  إشـعار بنظـام سـداد    مبوجـب  ه ٣٢/١٤٣٣بسداد الزكاة الشرعية املستحقة عن عـام  الشركة قامت : اًبعار
 .ه٢٩/٨/١٤٣٤مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الشركة بالشهادة الزكوية سارية املفعول حىت 

واخلاص بالربط الزكوي ه ١١/٢/١٤٣٢واملسلم لنا من صندوق الربيد بتاريخ ه ١/٢/١٤٣٢بتاريخ ه ٦٠٧/١٦/١٤٣٢ورد للشركة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم : خامسا
لشركة على هذا الربط مبوجب ريال، وقد اعترضت ا ٣١.١٤٥.٨٢٦باستحقاق ربط زكوي على الشركة مببلغ قدره ه ١٤٣٠حىت عام ه ١٤٢٤عن السنوات من عام 

وقد ورد للشركة خطاب جلنة وبه تفصيل تلك االعتراضات، ه ٩/٦/١٤٣٢بتاريخ  ٤٤٦/٤٣٢، وأعقبته باخلطاب رقم ه٢/٤/١٤٣٢بتاريخ  ٢٢٩/٤٣٢خطاا رقم 
للنظر يف االعتراض املشار إليه، وقد ه ١٦/١٠/١٤٣٣بتحديد جلسة يوم ه ٢٦/٨/١٤٣٣بتاريخ  ١ج/ص/١٤٦االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية األوىل جبدة رقم 

ر عبد العزيز حممد رشيد مججوم أمام اللجنة يف املوعد احملدد بفرع مصلحة الزكاة والدخل جبدة مصطحباً كافة املستندات املؤيدة لوجهة نظ/ حضر ممثل الشركة املستشار
ومل يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حىت تاريخ تندات وقامت الشركة بتجهيزها وإرساهلا للجنة، وقد انتهى االجتماع بطلب اللجنة بتزويدها ببعض املس. الشركة
 .ه٣٠/٤/١٤٣٤

واخلاص بالربط ه ٢٦/٥/١٤٣٣واملسلم لنا من صندوق الربيد بتاريخ ه ١٩/٥/١٤٣٣بتاريخ ه ٣١١١/١٦/١٤٣٣كما ورد للشركة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 
قد اعترضت الشركة على هذا الربط مبوجب ريال، و ١٦.٥٩٣.٢٠٧باستحقاق ربط زكوي على الشركة مببلغ قدره ه ٢٩/٤/١٤٣١الية املنتهية يف الزكوي عن السنة امل

اة وبه تفصيل االعتراضات، ومل يتم الرد من مصلحة الزكه ٢١/١١/١٤٣٣بتاريخ  ٨٢١/٤٣٣وأعقبته باخلطاب رقم ه ٢٦/٧/١٤٣٣بتاريخ  ٥٧٠/٤٣٣خطاا رقم 
 .ه٣٠/٤/١٤٣٤والدخل حىت تاريخ 

 

١٣ 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية 
 

 احـات أربـتوزيع -١٨
 توزيعات أرباح مستحقة -أ/ ١٨

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 ٣.٤٩٠.٤٩٠  ٣.٣٧٣.٤٠٥ ه١٤١٤/١٤١٥تحقة التوزيع للسنة املالية أرباح مس
 ١.٩٤٥.٨٨٥  ١.٧٧٩.٦٤٩ ه١٤١٥/١٤١٦أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٢.٦١٨.٠٨٥  ٢.٣٨٠.٠٤٥ ه١٤١٦/١٤١٧أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٢.٢٩٢.٧٥٢  ٢.٠٠٦.٩٩٦ ه١٤١٧/١٤١٨أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٢.٧٢١.٨٩٦  ٢.٤٣٦.٠٥٦ ه١٤١٨/١٤١٩أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٢.٧٧٢.٨٢٢  ٢.٤٨٧.٤٠٢ ه١٤١٩/١٤٢٠أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٤.٢١٦.٠٠٦  ٣.٩٢٤.١١٨ ه١٤٢٠/١٤٢١أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٣.٢٧٨.٦٦٤  ٢.٩٨٦.٥٣٦ ه١٤٢١/١٤٢٢أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٣.٨١٠.١٧١  ٣.٥١٢.٩٤٣ ه١٤٢٢/١٤٢٣أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٤.٣٢٦.٥٨٥  ٤.٠٢٦.٧٠٥ ه١٤٢٣/١٤٢٤أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٧.٨٥١.٩٩٤  ٧.٥٣٢.٦٩٨ ه١٤٢٤/١٤٢٥أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 

 ١١.٥٠٤.٠٨٥  ١٠.٦٢٠.٢١٣ ه١٤٢٥/١٤٢٦ملالية أرباح مستحقة التوزيع للسنة ا
 ٢٤.٠٢٤.٥٨٥  ٢٣.١٠٩.٢٨١ ه١٤٢٦/١٤٢٧أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٩.٧٢٨.٢٤٦  ٨.٧٤٩.٣٦٨ ه١٤٢٧/١٤٢٨أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ٨.٥٠٠.٦٧٦  ٧.٤٦٢.٨١٦ ه١٤٢٨/١٤٢٩أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 

 ٩.٩٦٩.٣٧٢  ٨.٦٣٩.١٢٨ ه١٤٢٩/١٤٣٠تحقة التوزيع للسنة املالية أرباح مس
 ١٠.٩٣٢.١٦٨  ٩.٦٨٧.٠٩٩ ه١٤٣٠/١٤٣١أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 ١٠.٨٢٢.٥٨٠  ١٠.١٩٩.٦٩٩ ه١٤٣١/١٤٣٢أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 
 --  ١٦.٠٦٧.٥٥٤ ه١٤٣٢/١٤٣٣أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 

 ١٢٤.٨٠٧.٠٦٢  ١٣٠.٩٨١.٧١١ 

 ةقترحتوزيعات أرباح م -ب/ ١٨
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٨٢.٤٠٨.١٢٠  ٨٢.٤٠٨.١٢٠ دفعة أوىل للمسامهني)  من رأس املال املدفوع (٪ ٥

 ٢.٢٠٠.٠٠٠  ٢.٢٠٠.٠٠٠ مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
 ٢٤٧.٢٢٤.٣٦٠  ٣٢٩.٦٣٢.٤٨٠ ) ه١٤٣٣٪ سنة ١٥( ٪ دفعة ثانية للمسامهني ٢٠

 ٣٣١.٨٣٢.٤٨٠  ٤١٤.٢٤٠.٦٠٠ 

 رأس المال -١٩
ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 القيمة اإلمسية  عدد األسهم  القيمة اإلمسية  عدد األسهم 

        رأس املال املصرح به
  ٧٣٩.٠٧٧.٩٠٠  ٧٣.٩٠٧.٧٩٠   ٧٣٩.٠٧٧.٩٠٠  ٧٣.٩٠٧.٧٩٠ أسهم عينية
 ٩٠٩.٠٨٤.٥٠٠  ٩٠.٩٠٨.٤٥٠  ٩٠٩.٠٨٤.٥٠٠  ٩٠.٩٠٨.٤٥٠ أسهم نقدية

 ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠  ١٦٤.٨١٦.٢٤٠  ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ١٦٤.٨١٦.٢٤٠ إمجايل
        ه واملدفوع بالكاملبرأس املال املكتتب 

 ٧٣٩.٠٧٧.٩٠٠  ٧٣.٩٠٧.٧٩٠  ٧٣٩.٠٧٧.٩٠٠  ٧٣.٩٠٧.٧٩٠ أسهم عينية
 ٩٠٩.٠٨٤.٥٠٠  ٩٠.٩٠٨.٤٥٠  ٩٠٩.٠٨٤.٥٠٠  ٩٠.٩٠٨.٤٥٠ نقديةأسهم 

 ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠  ١٦٤.٨١٦.٢٤٠  ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠ ١٦٤.٨١٦.٢٤٠ 
 

 

١٤ 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية 

 احتياطي نظامي -٢٠

٪ من رأس املال طبقاً ٦٩٪ من صايف األرباح لتكوين احتياطي نظامي، وذلك لبلوغ رصيده ١٠مت إيقاف جتنيب ه ١٤٣٠/١٤٣١املايل لعام ارا من اعتبا
 .ه٢١/٨/١٤٣٠من النظام األساسي للشركة والذي أقرته اجلمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  ٤٢/١للمادة 

 تسويات سنوات سابقة -٢١

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 --  ٦٩٥.٥٠٠ ه١٤٢٤عمولة شراء عقارات من عام 

 --  ٣٥٠.٠٠٠ ه١٤٢٧عام استشارات قانونية ختص أتعاب 

 ٤٨٠.٠٠٠  -- حضور جلسات جلنة املراجعة وجلنة املكافآت والترشيحات بدل

 ١٩٦.٦١٣  -- .ه١٤٣١حىت ه ١٤٢٤خصومات على إيرادات ختص الفترة من عام 

 ١٦٨.٢٩٦  -- ه١٤١٧وعام ه ١٤١٥معلقات حبسابات البنوك عن عام 

 ٦٠.٦٤٥  -- ه٣٠/٢/١٤٢٧حىت ه ١٤/٨/١٤١٢مكافأة اية خدمة عن فترة عمل من 

 ٩٠٥.٥٥٤  ١.٠٤٥.٥٠٠ 

 المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرةإيرادات  -٢٢
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 سعوديريال 
 ١٠٩.٩٧٥.١٥١  ١٢٩.٦٥٩.٧١١ إيرادات املركز التجاري

 ٢.٥١٠.٤٩٨  ٢.٠١٤.١٧٨ الوحدات السكنية املؤجرةإيرادات 
 ٣.٠٢٠.٨٩٩  ٣.٦٧٨.٩٥١ إيرادات أخرى

 ١١٥.٥٠٦.٥٤٨  ١٣٥.٣٥٢.٨٤٠ 

 المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرةمصاريف  -٢٣
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٤.٤٣١.٢٩١  ٤.٥٣٥.٣٢٦ الثابتةوجودات إهالك امل

 ١٣.٢٩٤.٧٠٠  ١٣.٨٥١.٧٥٦ )  أ  فرعي - ٢٣إيضاح ( مصاريف الصيانة والتشغيل 
 ٧.٧٢٧.٢١٨  ٩.٠٠٠.٠٩٤ ) بفرعي  - ٢٣ إيضاح( مصاريف التسويق 

 ٢٥.٤٥٣.٢٠٩  ٢٧.٣٨٧.١٧٦ 

 مصاريف الصيانة والتشغيل -" أ"فرعي  -٢٣
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٧.٩٦٢.٠٢٧  ٨.٠٤٠.١٣٠ مياه وكهرباء

 ١.٤٩٠.٦٨١  ١.٧٦٣.٢٩٦ حكمها يف  رواتب وأجور وما 
 ٣.١٣٦.٧٧٢  ٣.١٣١.٠٥٢ وحمروقات سيارات  صيانة ومواد وقطع غيار 

 ٣٩٩.٧٦٠  ٤٨٥.٦١٩ ر وانتقال ونقل وحتميلفس
 ٢٤١.١٢٣  ٣٠٨.٧١١ عالج العاملني

 ١٨.٧٥٠  ٤٤.٦٠٠ اشتراكات ورسوم تأشريات ورخص
 ٤٥.٥٨٧  ٧٨.٣٤٨ متنوعة

 ١٣.٢٩٤.٧٠٠  ١٣.٨٥١.٧٥٦ 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية 
 

 مصاريف تسويقية -" ب"فرعي  -٢٣
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٥.٤٩٦.٩٦٠  ٦.٩٩٥.٠٨٢ حكمها يف  رواتب وأجور وما 

 ٦٩٩.٥٤٦  -- حتصيلها ديون مشكوك يف 

 ٥٨٥.٩٣٨  ٦٠٧.٩٦٩ عالج العاملني

 ١٥٨.٧٠١  ١٤٠.٨٠٤ سفر وانتقال

 ٢٤٥.٩١٠  ٣٢٤.٨٧٨ وغسيل وكي مصاريف ومواد نظافة 

 ١٥٩.٧٧٦  ١٥٧.٤٨٥ تأمني

 ٣٥.٩٧٠  ٦١.٣٥٤ وبرق وهاتف بريد 

 ٥٢.٣٤٥  ٢٤٧.٦٥٠ تأشريات ورخص اشتراكات ورسوم 

 ٢٥.٨٥٨  ٣٠.٤٧٤ وتصوير أدوات كتابية ومطبوعات 

 ٢٤.٤٦٨  ٢٩.٦٥١ وإعاشة واستقبال  ضيافة 

 ٤.٣١٩  ٤.٣٩٩ سيارات وحمروقات صيانة ومواد وقطع غيار 

 ١٤٥.٨٠٠  ٢٤٣.٠٠٠ إشراف أمين

 ٩١.٦٢٧  ١٥٧.٣٤٨ نوعةمت

 ٧.٧٢٧.٢١٨  ٩.٠٠٠.٠٩٤ 

 صافي أرباح فندق مكة هيلتون -٢٤

 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 
 ريال سعودي

 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 
 ريال سعودي

 ٢٢٤.٠٥٨.٣٦٨   ٢٤١.٧٩٧.٩٤١  إمجايل اإليرادات
 )٧٤.٦٩٢.٢٨١(  )٦٠.٥٦٧.٣٥٥( التشغيل والتسويق. م

 ١٤٩.٣٦٦.٠٨٧   ١٨١.٢٣٠.٥٨٦  صايف اإليرادات
    :خيصم 

 )٢٤.٢٧٨.٦٩٣(  )٢٤.٨٧٨.٧٣٤( )هيلتون(حصة اإلدارة 
 ١٢٥.٠٨٧.٣٩٤   ١٥٦.٣٥١.٨٥٢  إمجايل حصة املالك

    :خيصم 
 )١٢.٢٣٩.٣٧٥(  )١٢.٠٧٧.١٤٥( الثابتةاملوجودات إهالكات 

 ١١٢.٨٤٨.٠١٩   ١٤٤.٢٧٤.٧٠٧  )قائمة الدخل ( صايف األرباح 

 هيلتونصافي أرباح أبراج مكة  -٢٥
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٢٤١.٥٩٢.٤٢٠   ٢٦٢.٨٧٩.٧٤٠  إمجايل اإليرادات

 )٦٤.٠٦٨.٣١٥(  )٧١.٥٦٦.٨٤٧( التشغيل والتسويق. م
 ١٧٧.٥٢٤.١٠٥   ١٩١.٣١٢.٨٩٣  صايف اإليرادات

    :خيصم 
 )٢٨.٦٦٢.٧٦٩(  )٣٠.٢٩٨.٠١٧( )هيلتون(حصة اإلدارة 

 ١٤٨.٨٦١.٣٣٦   ١٦١.٠١٤.٨٧٦  حصة املالك إمجايل
    :خيصم 

 )٨.٩٨٧.١٦٨(  )٩.٠٧٤.٣٦٩( الثابتةاملوجودات إهالكات 
 ١٣٩.٨٧٤.١٦٨   ١٥١.٩٤٠.٥٠٧  )قائمة الدخل ( صايف األرباح 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في ية إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنته
 

 المصاريف العمومية واإلدارية -٢٦
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٥.١٥٤.٨٠٨ ٧.٧٠٩.٧٦١ رواتب وأجور وما يف حكمها

 ٢.٦٠٨.٥٤٠ --ملنسويب الفندق واألبراج) شهر/شهرين(مكافأة

 ١.٥٤٢.٦٨٩ ٢.٠٥٥.١٣٢ ومعارض دعاية وإعالن 

 ٩٢٨.١٦١ ٦٨٠.٣٥٠ ب مهنيةأتعا

 ٥٧٦.٠٢٣ ٨٩٣.٤٣١تأمني

 ٦٨٨.٧٤٤ ٤١٩.٣٧٣وأخرىوحمروقاتآالت ومعدات ومباين صيانة .م

 ١٥٣.٤٢٣ ١٦٨.٩٣٢ أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير

 ٦٤٢.٤١٨ ٤٥١.٥٧٥ العاملنيعالج

 ٣٢٦.٠٥٠ ٣٣١.٢٦٠إهالك

 ٢٩٩.٧٧٦ ٢٧٩.٣١٢ ضيافة واستقبال وإعاشة

 ١٢٢.٦٠٤ ١١٥.٨٧٢)حراسة وكهرباء(صروفات معرض اسمات م

 ٢٥٠.٠٠٠ ٢٥٠.٠٠٠ سكن موظفنيإجيارات

 ٧٥.٨١٣ ٩٤.٦٣٠ وهاتف وبرق بريد

 ٨٢.٩٥٤ ١٠٠.٧١٠شتراكات ورسوم تأشريات ورخصا

 ٣٢.٥٦٠ ٣٧.٤٧٧ مياه وكهرباء

 ٤.٧١٥ ٣.٤٠٠ وحتميلنقل

 ١٠٤.٩٣٦  ١٠١.٣٥٩ صاريف وعموالت بنكيةم

 ٩٠.٩٢٤  ١١٣.٧٢٣ متنوعة

 ١٣.٦٨٥.١٣٨  ١٣.٨٠٦.٢٩٧ 
 

 اإليرادات المتنوعة -٢٧
 ه٣٠/٤/١٤٣٤ 

 ريال سعودي
 ه٣٠/٤/١٤٣٣ 

 ريال سعودي
 ٢.٧١٧.٣٣٤  ٢.٧٥٥.١٦٧ جبل عمر إجيار عقارات 

 --  ١.٥٠١.٠٨٩ ات أخرىإيراد

 ٢.٧١٧.٣٣٤  ٤.٢٥٦.٢٥٦ 

 فندق الشهداء -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  -٢٨

ه٣٠/١٢/١٤٢٧ا النتهاء مدة عقد اإلجيار املربم مع مربة شهداء احلرم املكي الشريف إلدارة وتشغيل فندق الشهداء فقد توقف نشاط الفندق يف نظر ،
 :احلايل مت اآليتوخالل العام املايل  ومنذ ذلك التاريخ تقوم إدارة الشركة بتحصيل املديونيات املستحقة على مستأجري الغرف واحملالت

 .ريال لبعض مديونيات مستأجري الغرف املشكوك يف حتصيلها ٩٦٦.٣٠٤تكوين خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها قدره  -

ريال قيمة مستحقات العاملني السابقني بفندق الشهداء الذين مت نقل كفاالم جلهات عمل أخرى  حتتاج خلدمام وختصصام ، أو  ٤٣.١٠٣سداد مبلغ  -
. منحهم تأشريات خروج ائي بناًء على طلبهم ورغبتهممت

 المساهمات االجتماعية-٢٩
 .ريال ٥٠٠.٠٠٠من منطلق حرص الشركة على االضطالع باملسؤولية االجتماعية قامت ببعض املسامهات بإمجايل مبلغ قدره 
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 )شركة مساهمة سعودية( شركة مكة لإلنشاء والتعمير
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٤في ئم المالية للسنة المنتهية إيضاحات حول القوا

 التقارير القطاعية -٣٠
تم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون تبينما  .تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ممثلة يف السوق التجاري والشقق السكنية

سنوياً من صايف ) ٪٨٢.٥(ينص على حصول املالك على وشركة فنادق هيلتون العاملية ) مكة هيلتون املالكة لفندق وأبراج(مبوجب عقد إدارة بني الشركة 
٪ ٤(خمصص إحالل وبعد خصم مصاريف التشغيل  أيضاً من صايف الربح كأتعاب إدارة، وذلك) ٪١٧.٥(على شركة فنادق هيلتون العاملية وحصول  الربح

 .ه١٣/١٠/١٤٣٣م املوافق ٣١/٨/٢٠١٢عقد يف ، وذلك حىت اية ال)من إمجايل اإليرادات
 : وفقاً للتايله ١٤/١٠/١٤٣٣م املوافق ١/٩/٢٠١٢وقد مت جتديد العقد يف 

 ٪ من إمجايل اإليرادات٣خمصص إحالل وجتديد بواقع  -١
 ٪ من إمجايل اإليرادات٢بواقع ) لشركة اإلدارة(أتعاب أساسية  -٢
 )٢خبالف أتعاب اإلدارة املشار إليها بالبند (كأتعاب حتفيزية لشركة اإلدارة ) ٪٧.٥(املالك ،  حصة) ٪٩٢.٥(: يوزع صايف الربح على النحو التايل -٣

 ).٪ من إمجايل اإليرادات٢(واألتعاب األساسية ) ٪ من إمجايل اإليرادات٣(حالل اإلخمصص وبعد خصم مصاريف التشغيل  وذلك

 
 املركز التجاري
 ريال سعودي

 فندق مكة هيلتون 
 ريال سعودي

 أبراج مكة هيلتون 
 ريال سعودي

 إمجايل 
 ريال سعودي

 ١.٥١٩.٩١٩.٣٨٢  ٦٢٦.٦٦٩.٦٨٦   ٥٣٥.٨٧٥.٦٧٥   ٣٥٧.٣٧٤.٠٢١  صايف املوجودات املستثمرة

 ٦٤٠.٠٣٠.٥٢١  ٢٦٤.٨٩٣.٩١٨   ٢٤١.٧٩٧.٩٤١   ١٣٣.٣٣٨.٦٦٢  إمجايل اإليرادات

 )١٥٤.٩٨٦.٠٥٢( )٧١.٥٦٦.٨٤٧(  )٦٠.٥٦٧.٣٥٥(  )٢٢.٨٥١.٨٥٠( التشغيل والتسويق. م: يخصم

 ٤٨٥.٠٤٤.٤٦٩  ١٩٣.٣٢٧.٠٧١   ١٨١.٢٣٠.٥٨٦   ١١٠.٤٨٦.٨١٢  الصايف
       :ويخصم

 )٥٥.١٧٦.٧٥١( )٣٠.٢٩٨.٠١٧(  )٢٤.٨٧٨.٧٣٤(  -- حصة اإلدارة من األرباح

 )٢٥.٦٨٦.٨٤٠( )٩.٠٧٤.٣٦٩(  )١٢.٠٧٧.١٤٥(  )٤.٥٣٥.٣٢٦( اإلهالك

 ٤٠٤.١٨٠.٨٧٨  ١٥٣.٩٥٤.٦٨٥   ١٤٤.٢٧٤.٧٠٧   ١٠٥.٩٥١.٤٨٦  نشاطأرباح ال إمجايل

ا من إيرادات النشاط الذي ميثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية املؤجرة ريال إليرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصم ٢.٠١٤.١٧٨مت إضافة مبلغ 
 .دات ومصروفات كل قطاعمبعرفة إدارة املركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثمارات وإيرا

 اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة -٣١
 .ه١٤٣٢/١٤٣٣ريال عن عام  ٢.٢٠٠.٠٠٠طبقاً للنظام األساسي للشركة مت صرف مكافأة للسادة أعضاء جملس اإلدارة مقدارها 

 إدارة المخاطر -٣٢

 :مخاطر معدل العمولة
إن الشركة غري . ذب يف معدالت العمولة على الرحبية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية تنشأ خماطر معدل العمولة من احتمال أن يؤثر التذب

 .معرضة ملخاطر معدل العمولة نظراً لعدم تعامل الشركة بالعمولة 

 :مخاطر االئتمان
تقوم الشركة باحلد من خماطر . طرف اآلخر خسارة ماليةتتمثل خماطر االئتمان يف إخفاق طرف يف أداة مالية يف الوفاء بالتزامه والتسبب يف تكبد ال
 .مل يتم حتديد أي تركيز ملخاطر االئتمان من قبل اإلدارة. االئتمان اخلاصة ا واملتعلقة بالعمالء بوضع حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة الذمم املدينة القائمة

خرى للشركة وتعرض الشركة للمخاطر الناشئة عن تعثر اجلهات اليت يتم التعامل معها يف فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناشئة عن األصول املالية األ
 .السداد ، فإن أقصى تعرض يساوي القيمة الدفترية هلذه األدوات 

 :مخاطر السيولة
 .ها  تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماا املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاق

من املتوقع أن يتم سداد مجيع اخلصوم املتداولة خالل . تقوم الشركة باحلد من خماطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر األموال الالزمة عند احلاجة إليها 
 .شهر من تاريخ قائمة املركز املايل ، وتعتقد اإلدارة أنه سيكون لديها األموال الالزمة للقيام بذلك  ١٢

 

١٨ 



 )شركة مساهمة سعودية( ة مكة لإلنشاء والتعميرشرك
 

 )تتمة( ه٣٠/٤/١٤٣٣في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية 
 

 :مخاطر العملة
 إن الشركة غري معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت. تتمثل خماطر العملة يف تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية 

 .األجنبية خالل دورة أعماهلا العادية نظراً ألن مجيع معامالا تتم بالريال السعودي 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -٣٣
 .القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبشروط تعامل عادل

الية اخلاصة بالشركة من النقد لدى البنوك والذمم واألرصدة املدينة األخرى واحلسابات اجلارية بينما تتكون اخلصوم املالية من تتكون املوجودات امل
 .الذمم واألرصدة الدائنة واملصروفات املستحقة وتوزيعات األرباح املستحقة

 .يةإن القيمة العادلة لألدوات املالية ال ختتلف كثرياً عن قيمتها الدفتر

 المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات -٣٤

 انخفاض قيمة الذمم التجارية

يف حالة املبالغ الكبرية يف حد ذاا ، يتم . يتم تقدير املبالغ غري القابلة للتحصيل من الذمم التجارية عندما يصبح من غري احملتمل حتصيل كامل املبلغ 
أما املبالغ اليت ليست كبرية يف حد ذاا ولكنها جتاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إمجالياً ، ويتم . ة هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حد

 .تكوين خمصص تبعاً لطول الفترة اليت مضت على موعد استحقاقها بناًء على معدالت االسترداد التارخيية 

، ورصيد خمصص ه٣٠/٤/١٤٣٣ريال يف  ٣٨.٩٩٢.٩٦٦حني كان ، يف ه٣٠/٤/١٤٣٤يف ريال  ٤١.٩٨٨.٧٥٤مجايل الذمم التجارية إ -
 .ه٣٠/٤/١٤٣٣يف ريال  ٢٩.٥٠٩.٠٤٠يف حني كان  ه٣٠/٤/١٤٣٤يف  ريال ٣٠.٤٧٥.٣٤٤الديون املشكوك يف حتصيلها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

١٩ 


