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 الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية إم جي يب يك
  العالمية، إتحاد سويسرا يم جإ يب يالمستقلة والتابعة لـ ك يم جإ يب يومنشأة عضو شبكة أعضاء ك

 

  تقرير مراجعي الحسابات

 

 

 السادة / المساهمون 

   شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 المملكة العربية السعودية  -مكة المكرمة 

 

 تشمل قائمة المركز المالي كما فيلقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير )"الشركة"( والتي 

 ، لتاريخا في ذلكوقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية هـ 6301اآلخر ربيع  03

 ( المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.03( إلى )6واإليضاحات المرفقة من )

 

 الماليةمسئولية اإلدارة عن القوائم 

تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكٍل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة 

( من نظام الشركات والنظام األساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية 620العربية السعودية ووفقاً لنص المادة )

ورياً إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الذي تعتبره اإلدارة ضر

 اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة القوائم المالية. 

  

 مسئولية مراجعي الحسابات

تناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية إس

المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط 

 خالية من األخطاء الجوهرية. وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية

 

تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد 

اإلجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواًء كانت 

اشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض ن

قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول 

ال المراجعة تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعم

 التقديرات المحاسبية التي إستخدمتها اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

 نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.
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 الرأي 

 رأينا، أن القوائم المالية ككل:وفي 

ونتائج أعمالها هـ 6301اآلخر ربيع  03تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  -6

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

 لظروف الشركة؛ ووالمالئمة 

 تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسى للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. -2
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 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 (سعوديةشركة مساهمة )

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 عام -6

 مكةكشركة مساهمة سعودية )"الشركة"( بموجب السجل التجاري بمدينة  شركة مكة لإلنشاء والتعميرتأسست 

 .هـ6332ذو الحجة  6بتاريخ  3306323636تحت رقم  المكرمة

 

بتعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطويرها وإدارتها تقوم الشركة 

وإستثمارها وشراؤها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم 

 والمسح الخاصة بها.

 

 

 التالي:ك العنوان المسجل للشركة 

 مركز فقيه التجاري

 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 مكة المكرمة

 0603ص. ب 

 المملكة العربية السعودية

 

 أسس اإلعداد -3

 حاسبيةالمعايير الم (أ)

وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة  المرفقة تم إعداد القوائم المالية

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 أسس القياس   (ب)

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع 

 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية. 

 

 عملة العرض والنشاط  (ج)

 السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركة.تم عرض هذه القوائم المالية باللاير 
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 (سعوديةشركة مساهمة )

 إيضاحات حول القوائم المالية 

   هـ6301 ربيع اآلخر 03للسنة المنتهية في 
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 أسس اإلعداد )تابع(  -3

 

 إستخدام الحكم والتقديرات (د)

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بإجراء بعض التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق 

السياسات المحاسبية والمبالغ المعروضة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

 

اضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات واإلفتر

 في الفترة التي تتم فيها تلك المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

 

د عن التى إستخدمتها اإلدارة فيما يلي توضيحاً للمعلومات عن أهم التقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة

لتي لها أثر هام على المبالغ الظاهرة في القوائم المالية، والتي تم إدراجها في واات المحاسبية تطبيق السياس

 اإليضاحات:

 

 المدينة  التجاريةإنخفاض قيمة الذمم 

يتم تكوين مخصص لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن 

الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لإلتفاقية. إن الصعوبات 

س أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفال

أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، 

تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ باإلعتبار طول المدة الزمنية وفقاً  ولكنها متأخرة، فيتم

 لمعدالت اإلسترداد السابقة. 

 

 اإلنخفاض في قيمة االستثمارات فى االوراق المالية المتاحة للبيع

ي دات التتمارس اإلدارة حكمها لحساب خسارة االنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع وكذلك الموجو

تتعلق بها. وهذا يتضمن تقييم األدلة الموضوعية التي تتسبب في حدوث إنخفاض غير مؤقت في قيمة 

اإلستثمارات. وفي حالة أدوات الملكية، أي إنخفاض كبير ومتواصل في القيمة العادلة لإلستثمارات في األسهم 

. إن تحديد ماهية اإلنخفاض "الكبير" ألقل من تكلفتها، يتم إعتباره كدليل موضوعي على إنخفاض قيمتها

و"المتواصل" يتطلب من اإلدارة إجراء تقديرات. كما ترى اإلدارة أن فحص اإلنخفاض في القيمة سيكون 

مالئماً عند وجود دليل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر فيها، وأداء القطاعات واألعمال، والتغيرات 

أو أكثر  %23لنقدية التشغيلية والتمويلية. باإلضافة لذلك، ترى اإلدارة أن نسبة في التكنولوجيا، والتدفقات ا

هو معيار معقول لإلنخفاض الكبير الذي يكون أقل من تكلفتها بغض النظر عن مدة هذا اإلنخفاض وتقوم 

ض ابإدراجه في قائمة الدخل كمخصص لإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات. اإلنخفاض المتواصل يمثل اإلنخف

أشهر أو أطول بغض النظر عن قيمته ويتم إدراجه في قائمة الدخل  2الذي يقل عن التكلفة والمستمر لفترة 

كمصروف إنخفاض في قيمة اإلستثمارات. الخسارة المدرجة سابقاً لإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات في أسهم 

 ال يمكن عكسها في قائمة الدخل.
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 أسس اإلعداد )تابع(  -3

 

 إستخدام الحكم والتقديرات )تابع()د(  

 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض إحتساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقدير 

 دات. وتقومبعد األخذ باإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجو

اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في مصروف اإلستهالك )إن وجد( 

 في الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 اإلنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات غير المالية

هناك أي خسائر نتيجة اإلنخفاض في قيمتها كلما كانت يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان 

األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. ويتم إثبات خسارة 

االنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمتها القابلة لإلسترداد. 

قيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لإلستخدام أيهما أعلى. ال

يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة 

لك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك الموجودات غير المتداولة بخالف الموجودات غير الملموسة وت

إلحتمالية عكس اإلنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً عكس خسارة اإلنخفاض 

في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد، 

الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي ولكن القيمة 

فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات 

ر في قائمة الدخل. ال يتم عكس خسائ السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة

 اإلنخفاض في القيمة التي تم إدراجها للموجودات غير الملموسة واألوراق المالية المتاحة للبيع.

 

 مخصص مخزون بطيء الحركة 

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة اإلستردادية 

أكثر األدلة موثوقية في وقت إستخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باإلعتبار التقلبات في  للمخزون على

األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن 

 ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية السنة.

 

 

 

 

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 (سعوديةشركة مساهمة )

 إيضاحات حول القوائم المالية 

   هـ6301 ربيع اآلخر 03للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودي(

 

8 

 

 

 حاسبية الهامةملخص السياسات الم -2

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية. تم إعادة تبويب بعض 

 أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض السنة الحالية.

 

 النقد وما في حكمه  (أ)

رى الجارية لدى البنوك واإلستثمارات األخيتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات 

قصيرة األجل عالية السيولة ذات اإلستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للشركة دون أي 

 قيود.

 

 إستثمارات بغرض المتاجرة  (ب)

التكلفة  بسعرالتي يتم شراؤها ألغراض تجارية مبدئياً  يتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية لالتجار

ومن ثم يعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي بالقيمة السوقية وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. وتقيد 

 والتغيرات في القيمة السوقية بتاريخ قائمة المركز األرباح أو الخسائر المحققة من بيع األوراق المالية لالتجار

 .المالي أو تحمل على قائمة الدخل 

 

 المدينة  التجارية الذمم (ج)

تظهر الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. 

ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة 

ل لإلتفاقية. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقاب على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية

المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل. وأي إستردادات الحقة لمبالغ الذمم 

 المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى اإليرادات.

 

 المخزون  (د)

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة 

المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها 

 .  من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة

 

 إستثمارات متاحة للبيع (ه)

من اإلستثمارات في األسهم المدرجة  %23تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن 

أو غير المدرجة بما في ذلك اإلستثمارات في الصناديق اإلستثمارية، وهي ليست إستثمارات لغرض اإلتجار 

سيطرة. وتقيد هذه اإلستثمارات مبدئياً بالتكلفة والحقاً يعاد قياسها وال تمتلك الشركة فيها أي تأثير جوهري أو 

بالقيمة العادلة. ويتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كإحتياطي قيمة عادلة حتى يتم 

إن وجد( ) إستبعاد تلك اإلستثمارات. ويتم قيد أي إنخفاض كبير ومتواصل في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

في قائمة الدخل. ويتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار 

فيه تلك اإلستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي. وبالنسبة لإلستثمارات  السوق المدرجة

ستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة يتم تحديد القيمة غير المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك اإل

العادلة بإستخدام تقنيات تقييم معينة. وتتضمن هذه التقنيات إستخدام معامالت السوق األخيرة التي تمت بين 

 أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي تماثلها إلى حد كبير، وتحليل التدفقات

 النقدية المخصومة وخيار نماذج التسعير، وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات.  
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 ممتلكات ومعدات  (و)

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لإلنخفاض في القيمة، 

إن وجدت. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة إلقتناء األصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي إستخدمت 

زمة إلستكمال تلك الموجودات وإعدادها لإلستخدامات مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الال

 المحدد لها. 
 

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات. 

 ويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.

قائمة الدخل وإحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة يتم تحميل اإلستهالك على 

 لكل بند من الممتلكات والمعدات. وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم إستهالكها:

 

 السنوات 

 00،00 المباني

 4 معدات

 63 أثاث ومفروشات وديكور

  63 معدات تشغيل

  5 ومفروشات المصليأثاث 

 1،10 أدوات مكتبية

 33 خزائن حديدية

  63 أدوات كهربائية

 4 آالت إحصائية )كمبيوتر(

 0،00 عدد وأدوات صغيرة

 3 سيارات

 3 أجهزة تكييف

 2،5 أثاث عاملين

 

تقوم الشركة بإحتساب اإلستهالك للممتلكات والمعدات الخاصة بتشغيل المحالت التجارية وفندق وأبراج مكة 

من األعمار اإلنتاجية الموضحة أعاله إستناداً إلى متوسط نسبة اإلشغال والتشغيل  ٪13هيلتون على أساس 

األعمار اإلنتاجية المبينة أعاله، (. إذا قامت الشركة بإحتساب اإلستهالك على أساس كامل ٪13هـ: 6305)

مليون لاير سعودي تقريباً وإنخفضت صافي القيمة الدفترية للممتلكات  23لزادت إستهالكات الفترة بمبلغ 

 والمعدات وصافي دخل الفترة بنفس القيمة.
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 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع (ز)

اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيييتم دفعها في المسييتقبل للبضييائع أو الخدمات المسييتلمة سييواء تم إصييدار يتم 

 فواتير عنها من قبل المورد أم ال.

 

 المخصصات (ح)

يتم اإلعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن على الشركة إلتزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن 

 ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام. تقدير مبلغه بشكل موثوق

 

 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة  (ط)

يتم قيد إسييييتحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السييييعودية ويحمل 

أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه على قائمة الدخل. ويتم إحتساب هذا اإللتزام على 

 العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

 

 تحقق اإليرادات  (ي)

 تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية: 

 .وجود إحتمالية بتدفق منافع إقتصادية للشركة 

 .يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها 

 د التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.إمكانية تحدي 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك إستيفاء معايير 

 التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات.

 

 التجارية والوحدات السكنية السنويةالمحالت  -6

 يتم إثبات اإليرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين.

 

 فندق وأبراج مكة هيلتون -2

يتم إثبات اإليرادات من عقد العملية المشتركة المبرمة مع شركة هيلتون العالمية وفقا للسياسة المبينة في 

 إيضاح )ك( أدناه.

 

 تركةالمش العمليات (ك)

 حقوقا  الترتيب على المشيتركة السييطرة ذات مشيترك تمتلك بموجبه األطراف العملية المشيتركة هي ترتيب

بهذا الترتيب. وتسييييمى هذه األطراف بالمشيييياركين في العملية  المتعلقة بااللتزامات  وتعهدات األصييييول في

 المشيييييتركة وذلك وفقا للمعاييرالمشيييييتركة. تقوم الشيييييركة بإثبات مايلى فيما يتعلق بحصيييييصيييييها في العملية 

 المحاسبية ذات العالقة:

 ،أصولها، بما في ذلك حصتها في أية أصول محتفظ بها على أساس مشترك 

 ،التزاماتها، بما في ذلك حصتها في أية التزامات متكبدة على أساس مشترك 

 حصتها في اإليرادات الناتجة عن العملية المشتركة، و 

  حصتها في أية مصروفات متكبدة على أساس مشترك.مصروفاتها، بما في ذلك 
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 المصروفات (ل)

يتم تصيينيف جميع المصييروفات، بإسييتثناء تكلفة النشيياط وأعباء التمويل، كمصييروفات عمومية وإدارية. ويتم 

ية واإلدارية، عند اللزوم، على إجراء توزيع للمصييروفات المشييتركة بين تكلفة النشيياط والمصييروفات العموم

 أساس ثابت.

 

 الزكاة (م)

تخضييع الشييركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصييلحة الزكاة وضييريبة الدخل بالمملكة العربية السييعودية )"المصييلحة"( 

ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة الدخل للفترة الجارية. ويتم إحتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، 

والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط إن وجدت، 

 النهائية.

 

 تحويل العمالت األجنبية (ن)

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة 

الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس بتاريخ تلك المعامالت. أما 

ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات التحويل 

 الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل للفترة الجارية.

 

 المالية القطاعية  التقارير (س)

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر 

وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ويشمل القطاع تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة 

 . بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة

 

 توزيعات األرباح  (ع)

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية كإلتزام في الفترة التي يتم فيها إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم 

 تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها إعتمادها من قبل المساهمين.

 

 النظامياإلحتياطي  (ف)

من  %63وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته 

من رأس المال. هذا اإلحتياطي  %53صافي دخلها السنوي إلى اإلحتياطي النظامي حتى يصل هذا اإلحتياطي 

 غير متاح للتوزيع.
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  نقد لدى البنوك -3

 

 هـ5630 هـ1632 

   

 003.463.333 633.051.241 حسابات جارية –نقد لدى البنوك 

 

 أ نقد وما في حكمه-3

 يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

    

 003.463.333 633.051.241  لدى البنوك نقد 

 (62.404.333) (64.116.104) ب - 3  حساب االحالل والتجديد  –نقد لدى البنوك يخصم: 

 053.205.251 213..631.03  نقد وما في حكمه 

 

من اإليرادات المنصوص عليها بإتفاقية  %0ب يتمثل هذا الرصيد في المبالغ المودعة بالبنك مقابل حصيلة نسبة -3

صيد يتم الراإلدارة مع شركة هيلتون العالمية مقابل مخصص اإلحالل والتجديد. وفقاً لبنود اإلتفاقية فإن هذا 

السحب منه بواسطة شركة هيلتون بموافقة الشركة وذلك ألغراض عمليات اإلحالل والتجديد ألصول الفندق 

 واألبراج فقط.

 

 إستثمارات بغرض المتاجرة  -5

باإلستثمار في صندوق األهلي للمتاجرة باللاير السعودي حيث تم شراء عدد حوالي  السنةقامت الشركة خالل 

مليون لاير سعودي ويستثمر هذا الصندوق في صفقات  653مليون وحدة في الصندوق وذلك بإجمالي مبلغ  623.4

 المرابحات والصكوك اإلسالمية.

 

 ذمم تجارية مدينة   -1

 من اآلتي: اآلخرربيع  03تتكون الذمم التجارية المدينة كما في 

 هـ6305 هـ6321 

 23.302.062 314..33.52 المركز التجاري -ذمم تجارية مدينة 

 63.250.336 ..62.462.1 المركز السكني -ذمم تجارية مدينة 

 60،315،021 62.115.031 سكني -فندق الشهداء  -ذمم تجارية مدينة 

 554.350 554.350 فندق الشهداء تجاري -ذمم تجارية مدينة 

 56،232،421 01.051..56 اإلجمالي

 (06.452.433) (21.253.431) تحصيلها في ديون مشكوك يخصم: مخصص 

 36.132..61 23.350.351 
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 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى -0

 من اآلتي: اآلخرربيع  03تتكون المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى كما في 

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

 63.221.526 66.312.614 6-0 دفعات مقدمة للموردين 

 63.333.333 61.111.111 2-0 أسهم عقار جاري إفراغه  –مساهمون 

 6.235.322 6.4.2.446  سلف موظفين 

 6.316.250 .6.532.43  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 3,502,622 3.5.3.634  أخرى

 24.205.002 31..30.303  اإلجمالي

 (001.253) (51..201)  سلف موظفينيخصم: مخصص 

  30.1.5...1 20.454.042 

 

دفعات مقدمة ألعمال تجديد وتطوير بفندق وأبراج مكة هيلتون. علماً بأن الصييييرف يتمثل هذا الرصيييييد في  0-6

 مخصص اإلحالل والتجديد بمعرفة إدارة الفندق. حسابمن يتم على تلك األعمال 

 

في قيمة شيييييك مصييييرفي تم إيداعة لدى المحكمة الشييييرعية بمكة المكرمة مقابل قضييييية يتمثل هذا الرصيييييد  0-2

متنازع عليها مع أحد المساهمين مقابل عقار تم شراؤه مقابل أسهم بالشركة. وتم صدور حكم نهائى لصالح 

اد ذلك المبلغ من المحكمة المسييييييياهم وإنتهاء النزاع، وبناءاً عليه جاري إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلسيييييييترد

 الشرعية بمكة المكرمة.

 

 جاري مشروع الطريق الموازي الغربي -4

 من اآلتي : اآلخرربيع  03يتكون جاري مشروع الطريق الموازي الغربي كما في  

 هـ5630 هـ1632 

 61.351.233  11..61.151 ستشارات وتصاميم ومجسماتإأتعاب 

 206.235  35..26. دعاية وإعالن

 222.333  111...3 الرفع  المساحي

 01.224  01.3.4 متنوعة

 60،013،630 60.213.632 ياإلجمال

 (5.305.136) (61.106.313) يخصم : مخصص اإلنخفاض في القيمة اإلستردادية

 0.3.3..36 62.024.532 

 

يتمثل هذا البند في أتعاب إسييتشييارات، تصيياميم ومجسييمات باإلضييافة لمبالغ أخرى متنوعة تكبدتها الشييركة مقابل 

 جمادى األول63وتاريخ  22542مشيييروع الطريق الموازي الغربي بموجب األمر السيييامي الكريم رقم دراسيييات 

ر العقاري. تقوم حالياً إدارة الشركة بإتخاذ لى شركة أم القرى للتنمية والتطويإهـيييييي والذي تم إسناده فيما بعد 6323

اإلجراءات الالزمة إلسيييييترداد هذه التكاليف باإلضيييييافة إلى المطالبة بتعويض الشيييييركة عن حقوق الملكية الفكرية. 

قامت إدارة الشيييركة خالل السييينة بتكوين مخصيييص مقابل اإلنخفاض في القيمة اإلسيييتردادية للتكاليف التي تكبدتها 

مليون لاير سعودى  63ليصبح اجمالى المخصص المكون مبلغ  مليون لاير سعودي تقريباً  5ع بمبلغ مقابل المشرو

 .تقريباً 
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 فندق وأبراج مكة هيلتون مستحق من -.

 من اآلتي: اآلخرربيع  03فندق وأبراج مكة هيلتون كما في   الرصيد المستحق منيتكون 

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

 20.602.002 26.2.1.323  ومخصصات( الحساب الجاري )تشغيل وأرباح

 25.160.253 64.541.143  ٪0مخصص اإلحالل 

 2.125.333 3.135.111  رأس المال العامل

 55.000.241 61..53.116  اإلجمالي

  (0.063.362) (.0.601.33)  يخصم: مخصص ديون مشكوك في  تحصيلها

  35.326.310 34.310.510 

 (62.404.333) (64.116.100) ب -3 حساب اإلحالل والتجديدلدى البنوك يخصم: نقد 

  30.321.2.1 24.222.520 

 

عقد إدارة  بموجبالعمليات المشتركة "( و" في إطار ترتيبات مشتركة )تتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون 

المالكة لفندق وأبراج “الشركة )م )لمدة خمس سنوات(، بين 2362سبتمبر  6هـ الموافق 6300شوال  63بتاريخ 

  .(”شركة اإلدارة“( وشركة فنادق هيلتون العالمية )”مكة هيلتون

 

 وفيما يلي ملخص ألهم بنود إتفاقية اإلدارة: 

 من إجمالي اإليرادات. ٪0تكوين مخصص إحالل وتجديد بواقع  -6

 من إجمالي اإليرادات. ٪2أتعاب أساسية )لشركة اإلدارة( بواقع  -2

( كأتعاب تحفيزية لشركة اإلدارة )بخالف ٪0.5( حصة المالك، )٪22.5يوزع صافي الربح على النحو التالي: ) -0

من إجمالي  ٪0( وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل ومخصص اإلحالل )2أتعاب اإلدارة المشار إليها بالبند 

 من إجمالي اإليرادات(.  ٪2اإليرادات( واألتعاب األساسية )

 

 يلي)ك( وفيما  0رقم ه القوائم المالية النتائج المالية للعمليات المشتركة كما هي واردة بالسياسة المحاسبية تتضمن هذ

  :اآلخرربيع  03كما في المشتركة للمشروع المالية  للبياناتملخص 

 هـ6305 هـ6321 

 6.620.300.112 6.6.2.301.663 إجمالى الموجودات

 210،212،330 06.,63.,312 إجمالى اإليرادات

 236،233،200 610,4.1,.32  الدخلصافى 
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 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع -61

 ربيع اآلخر مما يلي: 03تتكون اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع في 

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

    

 3،663،252,105 0,141,441,123 أ - 63 جبل عمر

 -- 34,431,651 ب - 63 والتطويرشركة جرهم للتنمية 

  0,665,031,043 3،663،252،105 

 

مليون لاير  013جبل عمر أسهم حصة نقدية بمبلغ  –تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع    أ -63

لدى شركة جبل عمر بإسم شركة مكة لإلنشاء والتعمير،  مليون لاير سعودي( 045هـ: 6305) سعودي

للنظام األساسي لشركة جبل عمر فإن هذه األسهم تمثل قيمة مساهمة مالك عقارات في موقع جبل  اً قوف

عمر لم يتم تسليمها للشركة من قبل مالك العقارات وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة وأيًضا لعدم 

ي تلك األراضوجود ورثة شرعيين، وعندما يقوم المالك بإستكمال وثائقهم الشرعية ويتم تحويل ملكية 

بإسم شركة جبل عمر ستقوم شركة مكة لإلنشاء والتعمير بالتنازل عن قيمة هذه األسهم النقدية لصالح 

مالك العقارات وذلك خالل المدة المذكورة بالنظام األساسي لشركة جبل عمر وما يطرأ عليها من تعديالت 

إدارة شركة جبل عمر بالرفع إلى الجمعية وفًقا لقرارات الجمعية العامة لشركة جبل عمر، أو قيام مجلس 

العمومية ألخذ الموافقة على إحالل شركة مكة محلهم والحصول على األسهم في حالة عدم إستطاعتهم 

 .توفيق أوضاعهم

 

م 2360نوفمبر  24هـ الموافق 6305محرم  25( بتاريخ 600قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم )   ب-63

بحصة نقدية في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير )شركة تحت التأسيس( في  باإلجماع المساهمة

مجال التطوير العقاري، والتي ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف. وبموجب هذا القرار قامت الشركة 

من إجمالي قيمة  ٪61.34مليون لاير سعودي بنسبة  24.4بسداد مبلغ ه 6305جمادى األول  66في 

 مليون لاير سعودي وذلك حسب اإلحتياج الفعلي للشركة المطورة. 605ألولي والبالغ اإلكتتاب ا

 

 ج     وفيما يلي الحركة خالل السنة على اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:-63

 هـ6305 هـ6321 

   

 2،006،626،030 125..3.661.35 السنةالرصيد فى أول 

 56،352،625 34.431.651 السنةإضافات خالل 

 (633،046،233) (35.111.111)  جبل عمر –المحصل من إستثمارات  متاحة للبيع 

أرباح غير محققة عن إستثمارات فى أوراق مالية 

 0...2.116.131 جبل عمر – متاحة للبيع

 

6،324،042،200 

 0,665,031,043 3،663،252،105 
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 ممتلكات ومعدات -66

 مما يلي: اآلخرربيع  03في الحركة للممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهية  (أ)

 

 معدات تشغيل مباني أراضي

أثاث ومفروشات 

 سيارات وتركيبات

 مشاريع

 اإلجمـــالــي تحت التنفيذ

        التكلفـــة :

 2.324.660.212 11.342.033 0.222.233 622.645.223 643.231.214 6.661.163.050 136.332.012 الرصيد في بداية السنة

 22.623.126 -- -- 0.363.350 1.102.131 65.303.554 -- إضافات 

 (05.023) -- (05.023) -- -- -- -- إستبعادات

 (60.665.201) -- -- (66.022.532) (6.020.023) -- -- تسويات

 2.663.323.220 11.342.033 0.441.343 623.400.405 641.650.643 6.606.145.065 136.332.012 في نهاية السنةالرصيد 

        اإلستهالك المتراكـم :

 323.531.255 -- 0.602.163 44.126.005 26.222.622 066.350.304 -- الرصيد في بداية السنة

 03.130.342 -- 053.011 5.006.140 3.623.430 23.003.520 -- إستهالك السنة

 (05.062) -- (05.062) -- -- -- -- إستبعادات

 (66.052.045) -- -- (66.324.502) (153.250) -- -- تسويات

 560.335.233 -- 0.323.250 40.223.521 23.402.041 006.040.106 -- الرصيد في نهاية السنة

        صافي القيمة الدفترية :

 6.111.145.140 11.143.233 2.3.330 .21..36.50 6.231.2.3. 16.133....0 .01..116.31 هـ6321ربيع اآلخر  21في 

 6.130.506.031 11.342.033 032.523 33.513.535 42.163.001 435.650.104 136.332.012 هـ6305ربيع اآلخر  22في 
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 )تابع(ممتلكات ومعدات    -66

 

مليون لاير  11بمبلغ هـ 6301 اآلخرربيع  03تتضمن الممتلكات والمعدات مشاريع تحت التنفيذ كما في  (ب)

مليون لاير سعودي(، يتم إحتساب تكاليف المشاريع تحت التنفيذ على أساس التكلفة  11: هـ6305سعودي )

الفعلية، ويظهر كمشروع تحت التنفيذ تحت بند الممتلكات، اآلالت والمعدات لحين إستالمه من المقاول وتسجيله 

لمبالغ يلي تفاصيل افي الحسابات ضمن الممتلكات، اآلالت والمعدات ويتم البدء بإحتساب إستهالك له. فيما 

 المدفوعة على كل مشروع:

 هـ5630 هـ1632 

   3جبل عمر  -مشاريع تحت التنفيذ 

 10.522.033 12.533.211 أراضي

 2.513.333  3.511.133  أتعاب إستشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية 

 11.143.233 11.342.033 

 

 تم توزيعه كما يلي: اآلخرربيع  03 ك المحمل للسنة المنتهية فياإلستهال (ج)

 هـ6305 هـ6321 

 06.521.230 16..21.261 النشاطاستهالكات 

 015.423 221.544 إستهالكات إدارية 

 21.130.34. 06.422.310 

 

ربيع  03 شغيل كما فيتبلغت تكلفة الممتلكات والمعدات التي أهلكت دفترياً بالكامل وال زالت مستخدمة في ال (د)

(، قامت إدارة الشركة يمليون لاير سعود 14 :هـ6305لاير سعودي ) مليون 41حوالي مبلغهـ 6301 اآلخر

 بمراجعة األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات وال ترى حاجة إلى تعديلها.

 

 إيرادات مؤجلة -63

 من اآلتي: اآلخرربيع  03مؤجلة كما في  الإليرادات اتتكون 

 هـ5630 هـ1632 

 03.156.412 25.055.125 إيرادات المركز التجاري

 321.233 .32..15 إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

 6.611.110 6.641.111 2-رقم عقارات جبل عمر  -إيرادات تأجير 

 20.5.3.303 01.235.301 
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 ذمم تجارية دائنة -62

 مما يلي: اآلخرربيع  03في دائنة كما التجارية التتكون الذمم 

 هـ6305 هـ6321 

 62،065،223 63.315.123 فائض المزاد واالكتتاب 

 3،660،360 3.662.360 دائنو شراء مملتكات 

 0،263،300 551..0..3 موردون

 6،156،323 6.113.3.1 تأمينات للغير

 6،020،212 .6.261.11 إيجارات 

 6.343.600 523..3.13 أخرى

 33.215.4.4 23،506،062 

 

 أرباح قيد التوزيع   -63

 هي كما يلي: اآلخرربيع  03الحركة في األرباح قيد التوزيع خالل السنة المنتهية في 

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

 603.246.066 632.223.343  الرصيد في بداية السنة

 363،233،133 363.331.111 6-63 أرباح أعتمد توزيعها

 (336.423.322) (366.663.4.1)  المسدد من األرباح قيد التوزيع خالل السنة 

 630،002،242 41...631.35  نهاية السنة الرصيد في  

 

توزيع أرباح م 2363يونيو  25هـ الموافق 6305شعبان  20 أقرت الجمعية العامة لمساهمى الشركة المنعقدة  فى 63-6

من  %25مليون لاير سعودي( والتي تمثل  362ه: 6303مليون لاير سعودي تقريباً ) 362نقدية بإجمالي مبلغ 

مليون لاير  2.2سعودي للسهم. باإلضافة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البالغة  لاير 2.5رأس المال المدفوع بواقع 

 سعودي. 

 

ـ الموافق 6301جمادى اآلخر  61بتاريخ  م أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بإجمالي 2365أبريل  5ه

من رأس المال  %25مليون لاير سعودي( والتي تمثل  362ه: 6305مليون لاير سعودي تقريباً ) 362مبلغ 

سعودي للسهم. وذلك للعرض على الجمعية العامة لمساهمى الشركة. باإلضافة لمكافآت  لاير 2.5المدفوع بواقع 

 مليون لاير سعودي.  2.2أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 
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 مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىمصروفات  -65

 مما يلي: اآلخرربيع  03في تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى كما 

 هـ6305 هـ6321 

   

 402.350 513 مرتبات مستحقة

 030.005 003.110 تذاكر سفر وبدل إجازات

 024.012 .005.40 مصروفات مستحقة 

 20.424 31.335 دائنون متنوعون 

 6.505.302 2.011.042 

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -61

 هـ6305 هـ6321 

 1،424،200 0.151.3.3 الرصيد في بداية السنة

 533،353 6.3.2.251 المحمل للسنة –مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (202.502) (362.303) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 0،351،322 4.621.201 نهاية السنة الرصيد في  

 

 رأس المال -60

ـ 6301 اآلخرربيع  03كما في  سهم عيني ونقديمليون  613.461.233يتكون رأس مال الشركة من  : هـ6305)ه

 لاير سعودي(. 63: هـ6305لاير سعودي ) 63( قيمة كل منها سهم عيني ونقديمليون  613.461.233

 هـ6305 هـ6321 

 سميةالقيمة اإل سهمعدد األ سميةالقيمة األ سهماأل عدد 

 002.300.233 00.230.023 11..100..02 10.0.1..02 أسهم عينية

 232.343.533 23.234.353 143.511..1. 14.351..1. أسهم نقدية

 613.461.331 6.134.613.311 613.461.233 6.134.612.333 

 

 إحتياطي نظامي -64

 ي إلى إحتياطيمن الدخل السنو %63 ما نسبته المملكة العربية السعودية أن يتم تحويلفي يتطلب نظام الشركات 

من العام المالي  عتباراً إ .من رأس المال %53اإلحتياطى  رصيد وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ ينظام

من  ٪12رصيده حتياطي نظامي، وذلك لبلوغ إمن صافي األرباح لتكوين  ٪63تم إيقاف تجنيب ه 6303/6306

 26من النظام األساسي للشركة والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ  32/6رأس المال طبقاً للمادة 

 ه.6303شعبان 

 

 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية 

   هـ6301 ربيع اآلخر 03للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

21 

 

 

 إيرادات النشاط -.6

 مما يلي: اآلخرربيع  03في تتكون إيرادات النشاط كما 

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

 634.030.053 .652.533.03 6-62 إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة 

 661.232.124 662.5.1.112 2-62 حصة الشركة في صافي أرباح فندق مكة هيلتون 

 632.055.532 630.050.336 0-62 حصة الشركة في صافي أرباح أبراج مكة هيلتون 

  363.4.3.422 363.036.523 

 

 يرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرةإ 6-.6

 هـ6305 هـ6321 

   

 633.061.554 634.132.6.5 إيرادات المركز التجاري

 2.363.010 3.513.410 إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

 2.361.300 51.110..3 إيرادات أخرى )*(

 652.533.03. 634.030.053 

 

 األخرى فى اإليرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمر.)*( تتمثل االيرادات 

 

 صافي أرباح فندق مكة هيلتون 3-.6

 هـ6305 هـ6321 

 235.064.331  6.5.365.634 إجمالي اإليرادات

 (01.665.350) (51..43..14) التشغيل والتسويق مصروفات إجمالي

 622.232.220  631.321.603 صافي األرباح

   يخصم:

 (60.333.225) (.51..63.12) هيلتونحصة 

 661.232.124  662.5.1.112 حصة الشركة

 

 صافي أرباح أبراج مكة هيلتون 2-.6

 هـ6305 هـ6321 

 200.012.004  326.352.3.1 إجمالي اإليرادات

 (06.036.445) (130..10.13) التشغيل والتسويق مصروفات إجمالي

 611.310.420  .612.412.43 صافي األرباح

   يخصم :

 (61.062.056) (61.131.314) حصة هيلتون

 632.055.532  630.050.336 حصة الشركة
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 تكلفة النشاط  -31

 مما يلي: اآلخرربيع  03للسنة المنتهية في  تكلفة النشاط تتكون 

 هـ6305 هـ6321 

   

 63،535،253 30..62.414 رواتب وتكاليف موظفين

 4.305.064 .4.115.45 منافع

 0.202.132 2.200.455 صيانة وإصالح

 233،223 6.530.3.4 عالج عاملين

 023،045 243.012 مصروفات ومواد نظافة  

 504.503 330.361 رسوم واشتراكات

 612،333 03.111 إشراف أمني

 023.333 313.111 نقل ومشال وتحميل

 652،622 364.503 تأمين

 03.643 26.361 قرطاسية 

 12.531 50.116 وهاتفبريد وبرق 

 022.003 53..316 أخرى

 3..352.102 25.242.020 

 

 مصروفات عمومية وإدارية  -36

 مما يلي: اآلخرربيع  03في تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية 

 هـ6305 هـ6321 إيضاح 

 0،030،323 43.302..3 21 رواتب وتكاليف موظفين 

 6.212.312 6.3.3.263  دعاية وإعالن 

 6.133.064 6.212.656  تسويات فروقات جردية

 100،512 115.156  عالج العاملين

 221،633 015..31  ضيافة

 253،611 356.111  إيجارات

 641.243 602.362  قرطاسية 

 13.333 .624.11  بريد وبرق وهاتف

 042.342 .321.51  صيانة وإصالح

 020،000 .44..03  وقانونيةستشارية إأتعاب 

 025.001 636..53  مصروفات وعموالت بنكية

 626،532 661.565  رسوم واشتراكات

 436،215 351.013  تأمين

 152،400 324.403  أخرى

  66.015.233 61،343،422 
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 إيرادات أخرى -33

 مما يلي: اآلخرربيع  03في تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتهية 

 هـ6305 هـ6321 

 -- 63.200 أرباح بيع أصول

 6.226.666 -- عائد محقق من إستثمارات بالمرابحة 

 006.455 61.111 أخرى

 33,200 2.252.211 

 

 الزكاة -32

 المحمل على السـنة  (أ)

 مما يلي: اآلخرربيع  03 تتكون الزكاة المحملة للسنة المنتهية في 

 هـ6305 هـ6321 

   

 63.103.411 11..2.0.. الزكاة والدخلالمستحقة لمصلحة 

المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية 

 534.600 343.042 3313والمعفاة من الزكاة طبقاً للفتوى رقم 

 ..441.032 66.262.302 

 

 هي كما يلي: اآلخرربيع  03في المكونات الهامة للوعاء الزكوي للسنة المنتهية 

 هـ6305 هـ6321 

   اإلضــافات

 6.134.612.333 6.134.613.311 رأس المــال

 642.030.640 605.325... األرباح المبقاة

 033.320.313 .316.31..22 صافي الدخل المعدل

 6.601.243.145 6.621.341.145 إحتياطي نظامي

 655.130.502 .654.115.16 توزيعات مستحقة

 01.242.063 22..33..32 المخصصات

 0.531.430.163 036..2.335.33 إجمالي اإلضافات

   الخصومات

 (0.354.341.356) (2.121.311.126) ستثماراتإممتلكات ومعدات )بالصافي( و

 (0.354.341.356) (2.121.311.126) إجمالي الخصومات

 334.016.510 061..2.5.33 الوعاء الزكوي

 66.262.302 441.032.. من الوعاء الزكوى ٪ 2.5الزكاة المستحقة 
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 الزكاة )تابع( -32

 

 مخصص الزكاة  (ب)

 هي كما يلي:  اآلخرربيع  03 الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة المنتهية في 

 هـ6305 هـ6321 

 66.030.034 .12..66.36 الرصيد في بداية السنة

 66.262.302 441.032.. يضاف: المحمل على السنة

 (66.030.034) (.12..66.36) السنة يخصم: المدفوعات خالل

 66.262.302 441.032.. الرصيـد فـي نهايـة السنــة

 الوضع الزكوي (ج)

بإستحقاق ربط زكوي على ه 6303حتى عام ه 6323إستلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عام 

لاير سعودي، وقد إعترضت الشركة على هذا الربط وقد تم رفع اإلعتراض  06.635.421الشركة بمبلغ قدره 

لاير سعودي بناًء  06.603.203الى اللجنة اإلستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ 

ه 22/3/6306على قرار اللجنة اإلبتدائية. كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالية المنتهية في 

ترضت الشركة على هذا اعلاير سعودي، وقد  61.520.230بإستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره 

الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  وتم رفع اإلعتراض الى اللجنة اإلستئنافيةالربط المذكور 

إال أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة  لاير سعودي بناًء على قرار اللجنة اإلبتدائية. 61.520.230

 اإلعتراض سوف تكون في صالحها.

 

تلك هـ ولم تستلم الشركة أي ربط عن 6305هـ حتى 6302تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات من 

 السنوات حتى تاريخه.

 

 ربحية السهم -33

وربحية السهم من اإليرادات األخرى وربحية السهم من صافي التشغيل تم إحتساب ربحية السهم من الدخل من 

هـ على أساس عدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة 6301 اآلخرربيع  03الدخل للسنة المنتهية في 

 سهماً(.613.461.233هـ: 6305سهماً ) 613.461.233

 

 اإللتزامات المحتملة -35

 اآلخرربيع  03 يمن بعض البنوك نيابة عن الشركة ف ةالضمان الصادر اتبلغت اإللتزامات المحتملة مقابل خطاب

 سعودي(.  لاير 34.354.035 :هـ6305لاير سعودي ) 34.354.035مبلغ هـ 6301
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -31

اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة موظفي 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير )سواء كان تنفيذي أو غير ذلك(.

 

 ما يلي: اآلخرربيع  03في يتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمها خالل السنة المنتهية 

 

 هـ6305 هـ6321 طبيعة المعاملة  معامالت مع

      

 2.310.213 6,561,534 راتب وبدالت وحوافز اإلدارة العليا وموظف

 

 المعلومات القطاعية -30

القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة لمنافع مختلفة 

األخرى. يعتمد نموذج الشيييييركة األسييييياسيييييي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. عن مخاطر ومنافع القطاعات 

 تحدد قطاعات العمل بناًء على إدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية.

 إن الشركة تعمل بالقطاعات  الرئيسية التالية :

 السكنية. المركز التجاري، يشمل اإليرادات الناتجة عن تأجير محالت السوق التجاري والشقق -

 فندق مكة هيلتون وأبراج مكة هيلتون، يشمل حصة الشركة من أرباح فندق وأبراج هيلتون. -

 أخرى، تشمل اإليرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمر. -

 تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية السعودية من خالل ثالثة انشطة رئيسية كما يلي:

 هـ6321ربيع اآلخر  21

 

   مشتركةعمليات   

 
 المركز 

 التجاري

 فندق مكة 

 هيلتون

 أبراج مكة 

 هيلتون

 

 أخرى 

 

 إجمالي

      

 6,111,145,140 616,336,260 132,635,514 .62,10.,533 256,315,032 ممتلكات ومعدات

 541,362,252 51,110.,3 323,164,212 6.5,365,634 634,132,6.5 اإليرادات

مصروفات تشغيل  

 (621,123,112) -- (130,.10,13) (51.,43.,14) -- فندق وأبراج مكة

حصة اإلدارة من 

 (60.,34,145) -- (61,131,314) (.51,.63,12) -- األرباح

 363,4.3,422 51,110.,3 651,233,214 662,5.1,112 634,132,6.5 إيردات النشاط

تكلفة تشغيل المركز 

 (352.102..3) -- -- -- (352.102..3) التجاري

 (16.,21,261) -- (66,333,414) (62,511,302) (5,566,431) اإلستهالك

 .255,233,45 51,110.,3 100,511,.62 611,121,2.1 662,354,213 مجمل الدخل



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية 

   هـ6301 ربيع اآلخر 03للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

25 

 

 

 المعلومات القطاعية )تابع( -30

 

 هـ6325ربيع اآلخر  .3

 

لاير سعودي( إليرادات قطاع  2.363.010: هـييي6305ربيع اآلخر  22لاير سعودي ) 2.513.410تم إضافة مبلغ 

إيرادات النشيييييياط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السييييييكنية المؤجرة بمعرفة إدارة أبراج مكة هيلتون خصييييييًما من 

 المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس إستثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع.

 

لم يتم اإلفصاح عن بعض بنود الموجودات األخرى والمطلوبات على مستوى المعلومات القطاعية وذلك نظراً لعدم 

 على مستوى المعلومات القطاعية. توافرها

   عمليات مشتركة  

 
 المركز 

 التجاري

 فندق مكة 

 هيلتون

 أبراج مكة 

 هيلتون

 

 أخرى 

 

 إجمالي

      

 6،130،506،031 636،040،361 122،400،453 521،322،235 052،363،625 ممتلكات ومعدات 

 526،306،604 2،361،300 202،043،536 235،064،331 633،061،554 اإليرادات

مصروفات تشغيل فندق 

 وأبراج مكة

 

-- 

 

(01.665.350) 

 

(06.036.445) 

 

-- 

 

(630.361.204) 

 (22،062،131) -- (61،062،056) (60،333،225) -- حصة اإلدارة من األرباح

 363،036،523 2،361،300 656،011،035 661،232،124 633،061،554 إيردات النشاط

 (25،242،020) -- -- -- (25،242،020) تكلفة تشغيل المركز التجاري

 (06،521،230) -- (63،233،326) (65،624،335) (5،324،226) اإلستهالك

 050،620،323 2،361،300 633،411،243 636،303،120 662،401،363 مجمل الدخل
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر -34

 

 مخاطر السيولة

لتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها. تتم إعلى مقابلة الشركة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة 

مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات 

فات مستحقة ومن ذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصر للشركةحالة نشوئها.تتكون المطلوبات المالية المتداولة 

شهراً من  62ومطلوبات أخرى. من المتوقع من الناحية العملية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خالل 

 أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.الشركة تاريخ قائمة المركز المالي وتتوقع 

 

 ئتمانمخاطر اإل

دي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. أرصدة النقد وما هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤ

في تاريخ المركز المالي مودعة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. تستحق الشركة القائمة لدى  في حكمه

ها تالذمم المدينة التجارية واالخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلية ،. وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيم

 القابلة لالسترداد المقدرة.

 

 مخاطر العملة

ير غالشركة تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. إن 

ة الجوهريالشركة معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، نظراً ألن تعامالت 

الفترة تمت باللاير السعودي والدوالر األمريكي، وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر خالل 

 األمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واالرصدة المقيمة بالدوالر األمريكي.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -.3

مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملء القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به 

إرادتهما على أساس تجاري. تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة واإلستثمارات 

دائنة نكية والذمم التجارية الالمالية المتاحة للبيع والموجودات األخرى وتتكون مطلوباتها المالية من التسهيالت الب

واألرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً 

 عن قيمتها الدفترية.
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