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   ھـ۷/۹/۱٤۱۲بتاریخ  ٤٦/۳۲۳/۱۱  

 

 كي بي إم جي الفوزان والسدحان، شركة تضامنیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة
 سویسراومنشأة عضو شبكة أعضاء كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة، إتحاد 

 " تقریـر فحص محدود على القوائم المالیة األولیة الموجزة "
 

 السادة / المساھمون 
   والتعمیرشركة مكة لإلنشاء 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 المملكة العربیة السعودیة   -مكة المكرمة 

 
 نطاق الفحص   

شركة مساھمة سعودیة ("الشركة") كما في  –لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة المرفقة لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر 
دیة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ، وقائمتي التدفقات النقوالتسعة ھـ وقائمة الدخل األولیة لفترتي الثالثة ۱٤۳۷ محرم ۳۰

أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات الموجزة المرفقة التسعة األولیة والتغیرات في حقوق المساھمین األولیة لفترة 
ة. إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجز والتي تعد) ۱٥) إلى (۱من (
تائج نالتي طلبناھا. إن مسئولیتنا ھي تقدیم  والبیاناتالتي أعدتھا وقدمتھا لنا مع كافة المعلومات ومسئولیة إدارة الشركة  ھي

 .إستناداً إلى أعمال الفحص المحدود التي قمنا بھا المالیة األولیة الموجزةفحصنا لھذه القوائم 
 

نیین. الھیئة السعودیة للمحاسبین القانو قبل وفقـاً لمعیار فحص التقاریر المالیة األولیة الصادر منقمنا بالفحص المحدود 
المسئولین  واإلستفسار من األشخاص ،المالیة البیاناتیتكون الفحص المحدود بصفة أساسیة من تطبیق إجراءات تحلیلیة على 

لمحاسبیة. یعد ھذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوھریة، من عملیة المراجعة التي تتم وفقاً في الشركة عن األمور المالیة وا
القوائم المالیة ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل ھذا على  والتي تھدف أساساً إلى إبداء رأي ،لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا

 الرأي. 
 

 نتیجة الفحص
یتعین إدخالھا على القوائم المالیة األولیة  ھامةالذي قمنا بھ، لم یتبین لنا وجود أیة تعدیالت المحدود بناًء على الفحص و

 الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة.
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 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

٥ 
 

 عام -۱
 مكةكشركة مساھمة سعودیة ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدینة  شركة مكة لإلنشاء والتعمیرتأسست 
 .ھـ۱٤۰۹ذو الحجة ۱ بتاریخ  ٤۰۳۱۰۲۰۱۰۱تحت رقم  المكرمة

 
بتعمیر األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطویرھا وإدارتھا تقوم الشركة 

األعمال الھندسیة الالزمة لإلنشاء والتعمیر والصیانة وأعمال الھدم  وإستثمارھا وشراؤھا وتأجیرھا والقیام بكافة
 .والمسح الخاصة بھا

 
ھـ: ۱٤۳٦ھـ (۱٤۳۷ محرم ۳۰ملیون سھم عیني ونقدي كما في  ۱٦٤٫۸۱٦٫۲٤۰یتكون رأس مال الشركة من 

 .سعودي)لایر  ۱۰ھـ: ۱٤۳٦لایر سعودي ( ۱۰ملیون سھم عیني ونقدي) قیمة كل منھا  ۱٦٤٫۸۱٦٫۲٤۰
 

 التالي:ك العنوان المسجل للشركة 
 مركز فقیھ التجاري

 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 مكة المكرمة

 ۷۱۳٤ب  .ص
 المملكة العربیة السعودیة

 
 أسس اإلعداد -۲

 حاسبیةالمعاییر الم )أ(
عودیة العربیة الستم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة 
من القوائم تتض. وتمشیاً مع معیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

ضروریة لاالمرفقة كافة التسویات والتي تتكون أساساً من اإلستحقاقات المتكررة العادیة الموجزة المالیة األولیة 
 .كز مالي عادلة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیةبواسطة اإلدارة لتظھر قائمة مر

ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة السنویة 
تائج إن النإضافة لذلك، ف .التي یتم إعدادھا وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة

التي تم عرضھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة قد ال تشكل مؤشراً دقیقاً للنتائج والعملیات عن سنة 
ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة یجب أن تتم قراءتھا مقرونة مع القوائم المالیة السنویة المراجعة . كاملة

 .ھـ۱٤۳٦اآلخر ربیع  ۳۰للسنة المنتھیة في  للشركة
 

 أسس القیاس   )ب(
التي و ة للبیعالمتاحفیما عدا اإلستثمارات  یتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة،

 .ستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمراریةوبإستخدام مبدأ اإلیتم قیاسھا بالقیمة العادلة، 
 
 
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

٦ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -۲
 

 عملة العرض والنشاط  )ج(
 .للشركةتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض والنشاط 

 
 والتقدیرات األحكامإستخدام  )د(

ستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق إیتطلب اعداد القوائم المالیة من اإلدارة 
 قد تختلف .وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واالیرادات والمصروفات المحاسبیة السیاسات

 .النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات
 

التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة  .تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر
 .رة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالتالتقدیرات المحاسبیة یتم إظھار أثرھا في فت

 
فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات 

 المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة:
 

 المدینة  التجاریةإنخفاض قیمة الذمم 
نخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن یتم تكوین مخصص لإل

لصعوبات إن ا .تفاقیةلمستحقة وفقاً للشروط األصلیة لإللن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ ا الشركة
عمیل في مرحلة إفالس أو إعادة الھیكلة المالیة، والعجز مكانیة دخول الیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وإالمال

نخفاض في قیمة الذمم المدینة مؤشرات على وجود دلیل موضوعي لإل أو التأخر في السداد تعتبر جمیعھا
فردیة الھامة، وبالنسبة للمبالغ غیر ال .بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي .التجاریة

فقاً المدة الزمنیة و عتبار طولاعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باإللكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بشكل جمو
  .سترداد السابقةلمعدالت اإل

 
 وراق المالیة المتاحة للبیعستثمارات في األاإلنخفاض في قیمة اإل
للبیع وكذلك الموجودات التي ستثمارات المتاحة لحساب خسارة االنخفاض في قیمة اإلتمارس اإلدارة حكمھا 

إنخفاض غیر مؤقت في قیمة وھذا یتضمن تقییم األدلة الموضوعیة التي تتسبب في حدوث  .تتعلق بھا
ي األسھم ف ستثماراتیر ومتواصل في القیمة العادلة لإلنخفاض كبإأي  ،وفي حالة أدوات الملكیة .ستثماراتاإل

ر" نخفاض "الكبیإن تحدید ماھیة اإل .قیمتھانخفاض إ علىكدلیل موضوعي  هعتبارألقل من تكلفتھا، یتم إ
نخفاض في القیمة سیكون كما ترى اإلدارة أن فحص اإل .یراتو"المتواصل" یتطلب من اإلدارة إجراء تقد

ات رمالئماً عند وجود دلیل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر فیھا، وأداء القطاعات واألعمال، والتغی
أو أكثر  %۲۰باإلضافة لذلك، ترى اإلدارة أن نسبة  .في التكنولوجیا، والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة

نخفاض وتقوم تكلفتھا بغض النظر عن مدة ھذا اإلنخفاض الكبیر الذي یكون أقل من یار معقول لإلھو مع
فاض نخاإلنخفاض المتواصل یمثل اإل .بإدراجھ في قائمة الدخل كمخصص لإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات

 أشھر أو أطول بغض النظر عن قیمتھ ویتم إدراجھ في قائمة الدخل ۹الذي یقل عن التكلفة والمستمر لفترة 
أسھم  ستثمارات فيالخسارة المدرجة سابقاً لإلنخفاض في قیمة اإل .اراتستثمإنخفاض في قیمة اإل كمصروف

 .ال یمكن عكسھا في قائمة الدخل
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۷ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -۲
 
 والتقدیرات (تابع) األحكامإستخدام (د)  

 
 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات

قدیر تحدید ھذا التیتم  .ھالكستحتساب اإلإتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض 
وم وتق .المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجوداتستخدام المتوقع للموجودات والضرر بعد األخذ باإلعتبار اإل

ك (إن وجد) ھالستاإل ل التغیر في مصروفاإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدی
 .في الفترات الحالیة والمستقبلیة

 
 المالیة غیر اإلنخفاض في القیمة وعدم إمكانیة تحصیل الموجودات

نخفاض في قیمتھا كلما كانت إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة اإل الموجودات غیر المتداولة فیمایتم مراجعة 
بات خسارة ویتم إث .ستردادمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لإلاألحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القی

 .تردادسیة لألصل قیمتھا القابلة لإللدفتراالنخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة ا
 .تخدام أیھما أعلىسالمتبقیة لإلسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة القیمة القابلة لإل

اجعة یتم مر .یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة للتحدید
ي القیمة نخفاض فوتلك التي تعرضت لإلنخفاض في قیمتھا وذلك إلحتمالیة عكس اإل داولةالمتالموجودات غیر 

نخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة وعندما یتم الحقاً عكس خسارة اإل .بتاریخ كل قائمة مركز مالي
مت زیادتھا القیمة الدفتریة التي ت سترداد، ولكنتقدیر المعدل لقیمتھا القابلة لإللألصل أو وحدة تولید النقد إلى ال

یل أي حدیدھا لم یتم تسجیجب أن ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، والتي فیما لو تم ت
ویتم إثبات عكس خسارة  .لسابقةنخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد في السنوات اخسارة لإل

  .ائمة الدخلت مباشرة في قنخفاض في القیمة كإیرادااإل
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة 
تردادیة سوتستند تقدیرات صافي القیمة اإل .تقوم اإلدارة بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة

ات في عتبار التقلبوتأخذ ھذه التقدیرات باإل .قدیراتستخدام التإللمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت 
أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن األسعار 

 .ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة السنة
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۸ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
الموجزة تتفق مع تلك المستخدمة السیاسات المحاسبیة المطبقة بواسطة الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 

. والقوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة المقارنة ھـ۱٤۳٦اآلخر ربیع  ۳۰ھیة في إلعداد القوائم المالیة للسنة المنت
 السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة بواسطة الشركة إلعداد ھذه  القوائم المالیة األولیة الموجزة: فیما یلي

 
 .تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طریقة عرض الفترة الحالیةتم إعادة 

 
 النقد وما في حكمھ  )أ(

رات األخرى ستثمالدى البنوك واإلیتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة 
والمتاحة للشركة دون أي  ستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت)صیرة األجل عالیة السیولة ذات اإلق

 .قیود
 

 إستثمارات بغرض المتاجرة  )ب(
اإلستثمارات في األوراق المالیة التي یتم شراؤھا بغرض المتاجرة یتم تسجیلھا مبدئیاً بالتكلفة ومن ثم یعاد 

 تدرج .قیاسھا وتظھر في قائمة المركز المالي بالقیمة العادلة ویتم إدراجھا تحت بند الموجودات المتداولة
األرباح والخسائر المتحققة من بیع اإلستثمارات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة والتغیرات في القیمة العادلة 

 .بتاریخ قائمة المركز المالي في قائمة الدخل
 

 المدینةالذمم التجاریة  )ج(
 .صیلھافي تح بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوكالمدینة تظھر الذمم التجاریة 

 لشركةاویتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة 
ویتم ش���طب الدیون المعدومة عند تحدیدھا  .لإلتفاقیةعلى تحص���یل المبالغ المس���تحقة وفقاً للش���روط األص���لیة 

وأي إس��تردادات الحقة لمبالغ  .ة الدخلویتم تحمیل المخص��ص��ات على قائم .مقابل المخص��ص��ات المتعلقة بھا
 .الذمم المدینة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى اإلیرادات

 
 المخزون  )د(

س����تخدام إبویتم تحدید التكلفة  .س����ترداد أیھما أقلتكلفة أو ص����افي القیمة القابلة لإلیتم قیاس المخزون بس����عر ال
ى التي والتكالیف األخر وتتض���من التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لش���راء المخزون .طریقة المتوس���ط المرجح

   .یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة
 

 إستثمارات متاحة للبیع )ه(
س����تثمارات في األس����ھم اإل من %۲۰س����تثمارات المتاحة للبیع بش����كل رئیس����ي من حص����ة تقل عن تتكون اإل

غیر المدرجة بما في ذلك اإلستثمارات في الصنادیق اإلستثماریة، وھي لیست إستثمارات لغرض  جة أوالمدر
والحقاً  بالتكلفة س���تثمارات مبدئیاً وتقید ھذه اإل .س���یطرة فیھا أي تأثیر جوھري أو الش���ركةتجار وال تمتلك اإل

یمة عادلة حتیاطي قن حقوق الملكیة كإقیمة العادلة ض���مویتم قید أیة تغیرات في ال .یعاد قیاس���ھا بالقیمة العادلة
تاحة للبیع س��تثمارات المإنخفاض كبیر ومتواص��ل في قیمة اإلویتم قید أي  .س��تثماراتإس��تبعاد تلك اإلحتى یتم 

ستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى ویتم تحدید القیمة العادلة لإل .ل(إن وجد) في قائمة الدخ
ة وبالنس����ب .ائمة المركز الماليس����تثمارات بنھایة یوم التداول في تاریخ قفیھ تلك اإل أس����عار الس����وق المدرجة

ستثمارات في حقوق الملكیة غیر المدرجة یتم إلستثمارات غیر المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك الإل
ألخیرة امالت الس���وق اس���تخدام معإوتتض���من ھذه التقنیات  .س���تخدام تقنیات تقییم معینةإتحدید القیمة العادلة ب

التي تمت بین أطراف جادین، والرجوع إلى القیمة الس�������وقیة الحالیة ألداة أخرى والتي تماثلھا إلى حد كبیر، 
عادلة لھذه تكلفة ھي القیمة الوتحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وخیار نماذج التسعیر، وبخالف ذلك، تعتبر ال

   .ستثماراتاإل
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۹ 
 

 المحاسبیة الھامة (تابع)ملخص السیاسات   -۳
 ممتلكات ومعدات  )و(

، في القیمة نخفاضالمتراكم والخسارة المتراكمة لإل ستھالكیتم قیاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإل
تخدمت سملة تكالیف التمویل للقروض التي إیتم رس .قتناء األصلتضمن التكلفة النفقات المباشرة إلت .إن وجدت

دامات ستختكمال تلك الموجودات وإعدادھا لإلست خالل الفترة الزمنیة الالزمة إلإنشاء الموجودا مباشرة لتمویل
  .المحدد لھا

 .معداتقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند الممتلكات والید من المنافع اإلیتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تز
 .ند تكبدھاویتم قید جمیع النفقات األخرى في قائمة الدخل ع

حتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة على قائمة الدخل وإاإلستھالك یتم تحمیل 
 ا:ھالكھستوفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات التي سیتم إ .لكل بند من الممتلكات والمعدات

 السنوات 
 ۳۳،۳۳ المباني
 ۸ معدات

 ۱۰ ودیكورأثاث ومفروشات 

  ۱۰ معدات تشغیل

  ٥ أثاث ومفروشات المصلي
 ٦،٦۷ أدوات مكتبیة

 ٤۰ خزائن حدیدیة

  ۱۰ أدوات كھربائیة
 ۸ آالت إحصائیة (كمبیوتر)

 ۳،۳۳ عدد وأدوات صغیرة

 ٤ سیارات
 ٤ أجھزة تكییف

 ۲،٥ أثاث عاملین
 

تقوم الشركة بإحتساب اإلستھالك للممتلكات والمعدات الخاصة بتشغیل المحالت التجاریة وفندق وأبراج مكة 
من األعمار اإلنتاجیة الموضحة أعاله إستناداً إلى متوسط نسبة اإلشغال والتشغیل  ٪٦۰ھیلتون على أساس 

األعمار اإلنتاجیة المبینة أعاله، ). إذا قامت الشركة بإحتساب اإلستھالك على أساس كامل ٪٦۰ھـ: ۱٤۳٦(
ملیون لایر سعودي تقریباً وإنخفضت صافي القیمة الدفتریة للممتلكات  ۱٥لزادت إستھالكات الفترة بمبلغ 

 والمعدات وصافي دخل الفترة بنفس القیمة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -۳
 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع )ز(
یتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي س��یتم دفعھا في المس��تقبل للبض��ائع أو الخدمات المس��تلمة س��واء تم إص��دار 

 .ھا من قبل المورد أم العنفواتیر 
 

 المخصصات )ح(
لتزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن الشركة إ علىعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن یتم اإل

 .تزاملل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادیة لتسویة ھذا اإلوثوق ومن المحتمتقدیر مبلغھ بشكل م
 

 للموظفینمخصص مكافأة نھایة الخدمة  )ط(
ة ویحمل یس����تحقاق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة الس����عودإیتم قید 

على أساس المزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ لتزام ویتم إحتساب ھذا اإل .على قائمة الدخل
 .العمل في تاریخ قائمة المركز المالي

 
 تحقق اإلیرادات  )ي(

 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة:
 .قتصادیة للشركةإحتمالیة بتدفق منافع إوجود  •
 .یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا •
 .بشكل موثوق مكانیة قیاسھاإتحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ ومكانیة إ •

ستیفاء معاییر إویجب كذلك  .یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً 
 .التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات

 
 تجاریة والوحدات السكنیة السنویةالمحالت ال -۱

 .یتم إثبات اإلیرادات شھریاً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرین
 
 فندق وأبراج مكة ھیلتون -۲

نة في وفقا للسیاسة المبیالمبرمة مع شركة ھیلتون العالمیة المشتركة  ةلعملیاعقد من یتم إثبات اإلیرادات 
 .) أدناهكإیضاح (

 
 المشتركة العملیات )ك(

  احقوق الترتیب على مش�تركةال س�یطرةال ذات طرافاأل تمتلك بموجبھ مش�ترك المش�تركة ھي ترتیبالعملیة 
وتس����مى ھذه األطراف بالمش����اركین في العملیة  .الترتیبھذا ب المتعلقة االلتزاماتب  وتعھدات األص����ول في

یر وذلك وفقا للمعای المش�����تركة ةلعملیافیما یتعلق بحص�����ص�����ھا في  يمایلتقوم الش�����ركة بإثبات  .المش�����تركة
 :المحاسبیة ذات العالقة

 
 ،مشتركعلى أساس أصول محتفظ بھا حصتھا في أیة  في ذلك، بما ھاصولأ •
 ،مشترك متكبدة على أساس التزاماتالتزاماتھا، بما في ذلك حصتھا في أیة  •
 المشتركة، و ةن العملیعحصتھا في اإلیرادات الناتجة  •
 .مشتركمتكبدة على أساس ي ذلك حصتھا في أیة مصروفات مصروفاتھا، بما ف •
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱۱ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -۳
 

 المصروفات )ل(
ویتم  .وأعباء التمویل، كمص��روفات عمومیة وإداریة النش��اطس��تثناء تكلفة ، بإتص��نیف جمیع المص��روفات یتم

والمص��روفات العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على  النش��اطإجراء توزیع للمص��روفات المش��تركة بین تكلفة 
 .أساس ثابت

 
 الزكاة )م(

تخض��ع الش��ركة للزكاة وفقاً ألنظمة مص��لحة الزكاة وض��ریبة الدخل بالمملكة العربیة الس��عودیة ("المص��لحة") 
ضافیة، حتساب مطلوبات الزكاة اإلویتم إ .ئمة الدخل للفترة الجاریةویتم إثبات استحقاق للزكاة ویحمل على قا

إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط 
 .النھائیة

 
 تحویل العمالت األجنبیة )ن(

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للشركة على أساس أسعار التحویل السائدة 
أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا لتعكس  .لمعامالتبتاریخ تلك ا

قات التحویل تدرج فرو .ما یعادلھا بالعملة الوظیفیة للشركة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي
 .الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل للفترة الجاریة

 
 التقاریر القطاعیة )س(

قطاع األعمال ھو مجموعة من األصول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر 
قدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة ویشمل القطاع ت .وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى

  .اقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى
 

 توزیعات األرباح  )ع(
یتم  .عتمادھا من قبل مجلس اإلدارةإلتزام في الفترة التي یتم فیھا إیتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة ك

 .عتمادھا من قبل المساھمیننھائیة في الفترة التي یتم فیھا إتسجیل توزیعات األرباح ال
 

 حتیاطي النظاميإلا )ف(
من  %۱۰وفقاً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة، على الشركة تحویل ما نسبتھ 

حتیاطي ھذا اإل .من رأس المال %٥۰حتیاطي صافي دخلھا السنوي إلى اإلحتیاطي النظامي حتى یصل ھذا اإل
 .غیر متاح للتوزیع

 
 
 
 
 
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱۲ 
 

 لدى البنوكنقد  -٤
 

 ھـ۱٤۳٦ ھـ۱٤۳۷ 
   

 ۲٤٦٫۹۲۲٫۲۰۳ ۲۱۹٫٥۲٦٫٥٦۳ حسابات جاریة –نقد لدى البنوك 
 

 نقد وما في حكمھأ -٤
 

 مما یلي: حكمھیتكون النقد وما في 
 ھـ۱٤۳٦ ھـ۱٤۳۷ إیضاح 
    

 ۲٤٦٫۹۲۲٫۲۰۳ ۲۱۹٫٥۲٦٫٥٦۳  لدى البنوك نقد 
 (۱۹،٤۳۷،٦۷۷) (۱۸،۷۷۷،٤۰٥) ب - ٤  د حالل والتجدیحساب اإل –نقد لدى البنوك یخصم: 

 ۲۲۷،٤۸٤٫٥۲٦ ۲۰۰٫۷٤۹٫۱٥۸  نقد وما في حكمھ 
 

من اإلیرادات المنصوص علیھا بإتفاقیة  %۳ة نسبة یلب یتمثل ھذا الرصید في المبالغ المودعة بالبنك مقابل حص-٤
 وفقاً لبنود اإلتفاقیة فإن ھذا الرصید یتم .اإلدارة مع شركة ھیلتون العالمیة مقابل مخصص اإلحالل والتجدید

السحب منھ بواسطة شركة ھیلتون بموافقة الشركة وذلك ألغراض عملیات اإلحالل والتجدید ألصول الفندق 
 .واألبراج فقط

 
  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى -٥

ملیون لایر  ۱۰ھـ���: ۱٤۳٦ملیون لایر سعودي ( ۱۰المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى مبلغ تتضمن 
لدى المحكمة الش��رعیة بمكة المكرمة مقابل قض��یة متنازع علیھا  ھس��عودي) تتمثل في قیمة ش��یك مص��رفي تم إیداع

لصالح المساھم وإنتھاء  يدور حكم نھائوتم ص .مع أحد المساھمین مقابل عقارات تم شراؤھا مقابل أسھم بالشركة
 .النزاع، وبناءاً علیھ جاري إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلسترداد ذلك المبلغ من المحكمة الشرعیة بمكة المكرمة

 
  جاري مشروع الطریق الموازي الغربي -٦

 يإجمالب تكبدتھا الش�ركةفي أتعاب إس�تش�ارات، تص�امیم ومجس�مات باإلض�افة لمبالغ أخرى متنوعة ھذا البند یتمثل 
مش����روع الطریق الموازي الغربي بموجب األمر الس����امي دراس����ات مقابل  تقریباً  يملیون لایر س����عود ۱۷٫٤مبلغ 

لى ش���ركة أم القرى للتنمیة إوالذي تم إس���ناده فیما بعد  ھـ����������۱٤۲٤جمادى األول  ۱٤وتاریخ  ۲۲٥۸۹الكریم رقم 
تقوم حالیاً إدارة الش�������ركة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلس�������ترداد ھذه التكالیف باإلض�������افة إلى  .والتطویر العقاري

قامت إدارة الش�����ركة خالل الفترة بتكوین مخص�����ص مقابل  .المطالبة بتعویض الش�����ركة عن حقوق الملكیة الفكریة
 ملیون لایر س������عودي تقریباً  ۳٫۸اإلنخفاض في القیمة اإلس������تردادیة للتكالیف التي تكبدتھا مقابل المش������روع بمبلغ 

 .تقریباً  يملیون لایر سعود ۱۳٫۹۰مبلغ  المكون المخصص يلیصبح إجمال
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 إستثمارات في أوراق مالیة متاحة للبیع -۷
 

 ما یلي:م محرم ۳۰في  في أوراق مالیة متاحة للبیع اإلستثماراتتتكون 
 ھـ۱٤۳٦ ھـ۱٤۳۷ إیضاح 
    

 ٥٫٤۲۲٫۹۸۹٫۹۳۷ ٥،۸۱۸،۲٦۹،۷۷٦ أ - ۷ جبل عمر
 ۲۸٫۸٤٦٫۱٥۰ ۲۸٫۸٤٦٫۱٥۰ ب - ۷ شركة جرھم للتنمیة والتطویر

  ٥٫۸٤۷٫۱۱٥٫۹۲٥٫٤٥ ٦۱٫۸۳٦٫۰۸۷ 
 

ملیون لایر  ۳۱۰جبل عمر أس��ھم حص��ة نقدیة بمبلغ  –تتض��من اإلس��تثمارات في أوراق مالیة متاحة للبیع      أ -۷
شاء والتعمیر، وفق سعودي لدى شركة جبل عمر بإسم اً للنظام األساسي لشركة جبل عمر شركة مكة لإلن

فإن ھذه األسھم تمثل قیمة مساھمة مالك عقارات في موقع جبل عمر لم یتم تسلیمھا للشركة من قبل مالك 
لعدم وجود ورثة شرعیین، وعندما یقوم المالك  اً لعدم وجود صكوك ملكیة واضحة وأیضالعقارات وذلك 

وثائقھم الش���رعیة ویتم تحویل ملكیة تلك األراض���ي بإس���م ش���ركة جبل عمر س���تقوم ش���ركة مكة بإس���تكمال 
لإلنش��اء والتعمیر بالتنازل عن قیمة ھذه األس��ھم النقدیة لص��الح مالك العقارات وذلك خالل المدة المذكورة 

 عامة لشركة جبللقرارات الجمعیة ال اً ر وما یطرأ علیھا من تعدیالت وفقبالنظام األساسي لشركة جبل عم
عمر، أو قیام مجلس إدارة ش��ركة جبل عمر بالرفع إلى الجمعیة العمومیة ألخذ الموافقة على إحالل ش��ركة 

 .مكة محلھم والحصول على األسھم في حالة عدم إستطاعتھم توفیق أوضاعھم
 
م ۲۰۱۳نوفمبر  ۲۸ھـ الموافق ۱٤۳٥محرم  ۲٥) بتاریخ ۱۳۳قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعھ رقم (   ب -۷

باإلجماع المساھمة بحصة نقدیة في رأسمال شركة جرھم للتنمیة والتطویر (شركة تحت التأسیس) في 
وبموجب ھذا القرار قامت الشركة  .مجال التطویر العقاري، والتي ستقوم بتطویر منطقة جبل الشراشف

قیمة  يجمالإمن  ٪۱٦٫٤۸بنسبة  يسعود ملیون لایر ۲۸٫۸بسداد مبلغ ھ ۱٤۳٥جمادى األول  ۱۱ يف
 .حتیاج الفعلي للشركة المطورةحسب اإلوذلك  يسعودلایر  ملیون ۱۷٥ والبالغ يولكتتاب األاإل

 
 ج     وفیما یلي الحركة خالل الفترة على اإلستثمارات في أوراق مالیة متاحة للبیع: -۷

 ھـ٦۱٤۳ ھـ۷۱٤۳ 
   

 ٤٫۱۱۰٫۲٥۹٫٦۳٤ ۷٫۱۱٥٫۷۲٦٫۷۸۱ أول الفترة يالرصید ف
 ۲۸٫۸٤٦٫۱٥۰ -- إضافات خالل الفترة

 (۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰) )٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰( إستبعادات خالل الفترة
أرباح غیر محققة عن إستثمارات في أوراق مالیة 

 ۱٫۳۳۷٫۷۳۰٫۳۰۳ )۱٫۲۱۸٫٦۱۰٫۸٥٥( جبل عمر – متاحة للبیع
 ٥٫۸٤۷٫۱۱٥٫۹۲٥٫٤٥ ٦۱٫۸۳٦٫۰۸۷ 

 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱٤ 
 

 أرباح قید التوزیع   -۸
 :محرم ۳۰المنتھیة في أشھر  التسعة فترة الحركة في األرباح قید التوزیع خاللفیما یلي 

 ھـ٦۱٤۳ ھـ۷۱٤۳ 
   

 ۱٤۳٫۳۳۲٫۲۸۱ ۱٤٦٫٤٥۹٫۹۸٦ الرصید في أول الفترة
 ٤۱٤٫۲٤۰٫٦۰۰ ٤۱٤،۲٤۰،٦۰۰ أرباح أعُتمد توزیعھا 

 (٤۰٤٫۲۲۱٫٤۱۹) (٤۰۲٫٤٥۷٫۳۲۲) المسدد من األرباح قید التوزیع خالل الفترة 
 ۱٥۳٫۳٥۱٫٤٦۲ ۱٥۸٫۲٤۳٫۲٦٤ الرصید في نھایة الفترة  

 
ـ الموافق ۱٤۳٦جمادى اآلخر  ۱٦بتاریخ  م أوصى مجلس إدارة الشركة توزیع أرباح نقدیة بإجمالي ۲۰۱٥أبریل  ٥ھ
من رأس المال  %۲٥ملیون لایر سعودي) والتي تمثل  ٤۱۲ھ: ۱٤۳٥ملیون لایر سعودي تقریباً ( ٤۱۲مبلغ 

 والمنعقدةلألعتماد  سعودي للسھم. وذلك للعرض على الجمعیة العامة لمساھمى الشركة لایر ۲٫٥بواقع المدفوع 
وقد أقرت الجمعیة العامة المشار إلیھا توزیع األرباح . م۲۰۱٥یونیو  ۱٥ھـ الموافق  ۱٤۳٦ شعبان ۲۸بتاریخ 

 ملیون لایر سعودي). ٤۱٤ھ: ۱٤۳٥(ملیون لایر سعودي  ۲٫۲باإلضافة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 
 

 إحتیاطي نظامي -۹
من الدخل السنوي إلى إحتیاطي  %۱۰یتطلب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة أن یتم تحویل ما نسبتھ 

من رأس المال. إعتباراً من العام المالي  %٥۰ ينظامي وأن یستمر ھذا التحویل حتى یبلغ رصید اإلحتیاط
من  ٪٦۹من صافي األرباح لتكوین إحتیاطي نظامي، وذلك لبلوغ رصیده  ٪۱۰إیقاف تجنیب تم ھ ۱٤۳۰/۱٤۳۱

 ۲۱من النظام األساسي للشركة والذي أقرتھ الجمعیة العامة العادیة للشركة بتاریخ  ٤۲/۱رأس المال طبقاً للمادة 
 الشركة يالعامة  لمساھمم أقرت الجمعیة ۲۰۱٥یونیو  ۱٥ھـ الموافق  ۱٤۳٦شعبان  ۲۸بتاریخ ھ. ۱٤۳۰شعبان 

 .إلى األرباح المبقاه يحتیاطي النظاممن اإل يملیون لایر سعود ۱۰۰تحویل مبلغ 
 

 الوضع الزكوي  -۱۰
بإستحقاق ربط زكوي على الشركة  ھ۱٤۳۰حتى عام ھ ۱٤۲٤عن السنوات من عام  إستلمت الشركة الربط الزكوي

لى اللجنة إلایر سعودي، وقد إعترضت الشركة على ھذا الربط وقد تم رفع اإلعتراض  ۳۱٫۱٤٥٫۸۲٦بمبلغ قدره 
اللجنة  لایر سعودي بناًء على قرار ۳۱٫۱۳۰٫۲۳۰اإلستئنافیة الزكویة الضریبیة بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ 

بإستحقاق ربط زكوي على ھ ۲۹/٤/۱٤۳۱كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالیة المنتھیة في  ،اإلبتدائیة
عترضت الشركة على ھذا الربط المذكور وتم رفع اإلعتراض إلایر سعودي، وقد  ۱٦٫٥۹۳٫۲۰۷الشركة بمبلغ قدره 

ي بناًء على لایر سعود ۱٦٫٥۹۳٫۲۰۷اللجنة اإلستئنافیة الزكویة الضریبیة بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  يلإ
 .الشركة على قناعة بأن نتیجة اإلعتراض سوف تكون في صالحھان إدارة إ .قرار اللجنة اإلبتدائیة

 
ھـ ولم تستلم الشركة أي ربط عن تلك السنوات ۱٤۳٦ھـ حتى ۱٤۳۲تم تقدیم اإلقرارات الزكویة عن السنوات من 

 .حتى تاریخھ
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱٥ 
 

 ربحیة السھم -۱۱
 الثالثة تيلفترصافي الدخل و اإلیرادات األخرى وربحیة السھم من التشغیل من دخلالتم إحتساب ربحیة السھم من 

ـ ۱٤۳۷ محرم ۳۰ فيالمنتھیة أشھر والتسعة   ۱٦٤٫۸۱٦٫۲٤۰على أساس عدد األسھم القائمة خالل الفترة والبالغة ھ
 .سھماً) ۱٦٤٫۸۱٦٫۲٤۰: ھـ۱٤۳٦سھماً (

 
 المعلومات القطاعیة -۱۲

للمخاطر والخاضعة لمنافع مختلفة القطاع ھو جزء ممیز من الشركة یعمل في تقدیم المنتجات والخدمات المعرضة 
 .یعتمد نموذج الش�����ركة األس�����اس�����ي للتقاریر القطاعیة على قطاعات العمل .عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى

 .تحدد قطاعات العمل بناًء على إدارة الشركة وھیكل التقاریر الداخلیة
ینما تتم إدارة ب .السوق التجاري والشقق السكنیةتقوم الشركة بإدارة وتشغیل القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة ممثلة في 

(لمدة  م۲۰۱۲سبتمبر  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۳شوال  ۱٤وتشغیل فندق وأبراج مكة ھیلتون بموجب عقد إدارة بتاریخ 
 )"دارةاإلشركة "( ) وشركة فنادق ھیلتون العالمیة"المالكة لفندق وأبراج مكة ھیلتون"، بین الشركة (خمس سنوات)

 : ملخص ألھم بنود إتفاقیة اإلدارة يوفیما یل
 .من إجمالي اإلیرادات ٪۳مخصص إحالل وتجدید بواقع تكوین  -۱
 .من إجمالي اإلیرادات ٪۲أتعاب أساسیة (لشركة اإلدارة) بواقع  -۲
) كأتعاب تحفیزیة لشركة اإلدارة ٪۷٫٥) حصة المالك، (٪۹۲٫٥یوزع صافي الربح على النحو التالي: ( -۳

 ٪۳التشغیل ومخصص اإلحالل ( مصروفات) وذلك بعد خصم ۲(بخالف أتعاب اإلدارة المشار إلیھا بالبند 
  .من إجمالي اإلیرادات) ٪۲من إجمالي اإلیرادات) واألتعاب األساسیة (

 رئیسیة كما یلي:تمارس الشركة نشاطھا بالمملكة العربیة السعودیة من خالل ثالثة انشطة 
 .یرادات الناتجة عن تأجیر محالت السوق التجاري والشقق السكنیةالمركز التجاري، یشمل اإل -
 .براج ھیلتونأحصة الشركة من أرباح فندق و، یشمل وأبراج مكة ھیلتون فندق مكة ھیلتون -
 .ت جبل عمرایرادات الناتجة عن تأجیر عقارخرى، تشمل اإلأ -

 
 ھـ۷۱٤۳ محرم ۳۰
   عملیات مشتركة  

 
 المركز 
 التجاري

 فندق مكة 
 ھیلتون

 أبراج مكة 
 ھیلتون

 
 أخرى 

 
 إجمالي

      
 ۱٫٥۷۹٫۷۰۸٫۳۸۲ ۱۰۲٫۰٦۰٫۹٤۰ ٦۱٤٫٥٦۲٫۹۳۷ ٥۱٥٫۹۹۲٫٥٦۳ ۳٤۷٫۰۹۱٫۹٤۲ ممتلكات ومعدات

 ٤٥۸٫۰٥۱٫۹۹۳ ۲٫٦٤٦٫٦٦٦ ۱۸٥٫٤۹۸٫٥۰٦ ۱٦۱٫۱٦۳٫۹۱۰ ۱۰۸٫۷٤۲٫۹۱۱ اإلیرادات
مصروفات تشغیل 
 )۱۳۱٫٥۰۲٫٤٤٦( -- )٦٤٫۷۰۷٫۹٥۹( )٦٦٫۷۹٤٫٤۸۷( -- فندق وأبراج مكة
حصة اإلدارة من 

 )۲۱٫٥۸۹٫۷٤۲( -- )۱۱٫۸۹۳٫۱۲۰( )۹٫٦۹٦٫٦۲۲( -- األرباح
 ۳۰٤٫۹٥۹٫۸۰٥ ۲٫٦٤٦٫٦٦٦ ۱۰۸٫۸۹۷٫٤۲۷ ۸٤٫٦۷۲٫۸۰۱ ۱۰۸٫۷٤۲٫۹۱۱ إیردات النشاط

تكلفة تشغیل المركز 
 )۲۲٫٤۷٦٫۲۳۰( -- -- -- )۲۲٫٤۷٦٫۲۳۰( التجاري

 )۲۱٫۸٦٦٫۲۳٦( -- )۸٫٦٤۳٫٤٥۸( )۹٫۰٦۷٫۷٦۷( )٤٫۱٥٥٫۰۱۱( ستھالكاال
 ۲٦۰٫٦۱۷٫۳۳۹ ۲٫٦٤٦٫٦٦٦ ۱۰۰٫۲٥۳٫۹٦۹ ۷٥٫٦۰٥٫۰۳٤ ۸۲٫۱۱۱٫٦۷۰ مجمل الدخل



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱٦ 
 

 المعلومات القطاعیة (تابع)  -۲۱
 

 ھـ٦۱٤۳ محرم ۲۹
   عملیات مشتركة  

 
 المركز 
 التجاري

 فندق مكة 
 ھیلتون

 أبراج مكة 
 ھیلتون

 
 أخرى 

 
 إجمالي

      
 ۱٫٥۸۲٫۲۲۳٫۷٤٦ ۱۰۱٫٥٥٦٫۳٦۹ ٦۱٤٫٤٥۰٫۹۰۰ ٥۱٦٫۱٤٥٫۸۸٤ ۳٥۰٫۰۷۰٫٥۹۳ ممتلكات ومعدات 

 ٤٤٤٫۱٥٥٫۲۸٥ ۲٫٦۱٦٫٦٦۷ ۱۸۲٫۸۸٥٫٤۹۹ ۱٤۹٫۱۲۱٫٦۸۸ ۱۰۹٫٥۳۱٫٤۳۱ اإلیرادات
مصروفات تشغیل فندق 

 وأبراج مكة
 

-- 
 
)٥۸٫٥٦٦٫٤٦٥( 

 
)٥۷٫۲۳۷٫۷۹٥( 

 
-- 

 
)۱۱٥٫۸۰٤٫۲٦۰( 

 )۲۱٫٤۳٦٫۸۸٤( -- )۱۲٫۲۲۲٫۰۱٦( )۹٫۲۱٤٫۸٦۸( -- حصة اإلدارة من األرباح
 ۳۰٦٫۹۱٤٫۱٤۱ ۲٫٦۱٦٫٦٦۷ ۱۱۳٫٤۲٥٫٦۸۸ ۸۱٫۳٤۰٫۳٥٥ ۱۰۹٫٥۳۱٫٤۳۱ إیردات النشاط

 )۲۲٫٦۷۰٫۳۱۹( -- -- -- )۲۲٫٦۷۰٫۳۱۹( تكلفة تشغیل المركز التجاري
 )۲۲٫۹۱٥٫۷۳۳( -- )۸٫٤۲٦٫۹٥۰( )۱۰٫۳٤٦٫۳٦۱( )٤٫۱٤۲٫٤۲۲( اإلستھالك

 ۲٦۱٫۳۲۸٫۰۸۹ ۲٫٦۱٦٫٦٦۷ ۱۰٤٫۹۹۸٫۷۳۸ ۷۰٫۹۹۳٫۹۹٤ ۸۲٫۷۱۸٫٦۹۰ مجمل الدخل

 
رادات قطاع ) إلیسعوديلایر   ۱،۹۰۰،۸۳٦: ھـ�������۱٤۳٦ محرم ۲۹(سعودي لایر   ۱٫۹۷۸٫۳۳٥ مبلغ تم إضافة

من إیرادات النش����اط الذي یمثل قیمة إیرادات الوحدات الس����كنیة المؤجرة بمعرفة إدارة  اً أبراج مكة ھیلتون خص����م
 .المركز التجاري وذلك لغرض توحید قیاس إستثمارات وإیرادات ومصروفات كل قطاع

 
دم وذلك نظراً لع على مستوى المعلومات القطاعیة والمطلوباتلم یتم اإلفصاح عن بعض بنود الموجودات األخرى 

 .المعلومات القطاعیةمستوى توافرھا على 
 

 المحتملة إللتزاماتإ -۱۳
ھـ ۱٤۳۷ محرم ۳۰ يمن بعض البنوك نیابة عن الشركة ف صادرة ضمان اتبلغت اإللتزامات المحتملة مقابل خطاب

 .)سعوديلایر  ٤۸٫٤٥۸٫۷٤٥ھـ: ۱٤۳٦(سعودي لایر  ٤۸٫٤٥۸٫۷٤٥مبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 )شركة مساھمة سعودیة(

 مراجعة)(غیر الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 ھـ۱٤۳۷محرم  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)
 

۱۷ 
 

 وإدارة المخاطر األدوات المالیة -۱٤
 

 مخاطر السیولة
تتم  .تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة حال إستحقاقھا

مراقبة إحتیاجات السیولة على أساس شھري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافیة لمقابلة أي التزامات 
 .حالة نشوئھا

تتكون المطلوبات المالیة المتداولة للشركة من ذمم تجاریة دائنة وأرباح قید التوزیع ومصروفات مستحقة ومطلوبات 
شھراً من تاریخ  ۱۲من المتوقع من الناحیة العملیة أن یتم سداد جمیع ھذه المطلوبات المالیة خالل  .متداولة أخرى

 .یكون لدیھا أموال كافیة للقیام بذلكقائمة المركز المالي األولیة وتتوقع الشركة أن 
 

 ئتمانإلمخاطر ا
أرصدة النقد وما  .لى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیةإھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي 

ستحق ت .في تاریخ المركز المالي مودعة لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني جید الشركةالقائمة لدى  في حكمھ
الذمم المدینة التجاریة واالخرى بشكل رئیسي من عمالء في السوق المحلیة، وقد تم إظھار الذمم المدینة بقیمتھا 

 .القابلة لالسترداد المقدرة
 

 مخاطر العملة
یر إن الشركة غ .تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة

ة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت الشركة الجوھریة معرض
 .خالل الفترة تمت باللایر السعودي

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة

مھما وملء بعل القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم بھ مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بین طرفین
ت واإلستثماراتتكون الموجودات المالیة للشركة من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة  .إرادتھما على أساس تجاري

 الذمم التجاریة الدائنة واألرباح قید التوزیعمن والموجودات األخرى وتتكون مطلوباتھا المالیة المالیة المتاحة للبیع 
 .ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة .والمطلوبات األخرىوالمصروفات المستحقة 

 
 إعتماد القوائم المالیة -۱٥

 صفر ۱۸تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة لإلصدار من قبل لجنة المراجعة نیابة عن مجلس اإلدارة في 
  م).  ۲۰۱٥ نوفمبر ۳۰ھـ (الموافق ۱٤۳۷
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