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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

  

  "تقريـر فحص محدود على القوائم المالية ا�ولية الموجزة " 

  

  المساھمون / السادة 

    شركة مكة ل�نشاء والتعمير

  المملكة العربية السعودية   -مكة المكرمة 

  

  نطاق الفحص   

كما ") الشركة("شركة مساھمة سعودية  –لقد فحصنا قائمة المركز المالي ا)ولية المرفقة لشركة مكة لFنشاء والتعمير 

 شھرأالث�ثة  ةلفتر للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات فى حقوق المساھمين ا)ولية والقوائمھـ ١٤٣٥ رجب ٣٠في 

المعتبرة جزءاً P يتجزأ من ھذه القوائم المالية ) ١٣(إلى ) ١(واNيضاحات الموجزة المرفقة من في ذلك التاريخ،  ةالمنتھي

إدارة الشركة التي أعدتھا وقدمتھا لنا مع كافة إن ھذه القوائم المالية ا)ولية الموجزة من مسئولية . ا)ولية الموجزة

  .لقوائم المالية ا)ولية الموجزةالذي قمنا به ل للفحصنتيجة تقديم  إن مسئوليتنا ھي. المعلومات واNيضاحات التي طلبناھا

  

يتكون الفحص . انونيينلقد تم فحصنا وفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية ا)ولية الصادر من الھيئة السعودية للمحاسبين الق

المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واNستفسار من ا)شخاص المسئولين في 

يعد ھذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوھرية، من عملية المراجعة التي تتم وفقاً . الشركة عن ا)مور المالية والمحاسبية

ف عليھا والتي تھدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا فإننا P نبدي مثل ھذا لمعايير المراجعة المتعار

  . الرأي

  

  نتيجة الفحص

بناءاً على الفحص الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعدي�ت مھمة يتعين إدخالھا على القوائم المالية ا)ولية الموجزة 

  .المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية المرفقة لكي تتفق مع معايير

   

  كي بي إم جي الفوزان والسدحان/ عن 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طارق عبد الرحمن السدحان

  ٣٥٢ترخيص رقم 

  ھـ١٤٣٥ شعبان ١٤جدة في 

  م ٢٠١٤ يونيو ١٢الموافق 

  











  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

٥ 
  

  عام -١

مكة بموجب السجل التجاري بمدينة ") الشركة("كشركة مساھمة سعودية  شركة مكة لFنشاء والتعميرتأسست 

  .ھـ١٤٠٩ذو الحجة بتاريخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١تحت رقم  المكرمة
  

بتعمير ا)ماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمت�ك العقارات وتطويرھا وإدارتھا تقوم الشركة 

وإستثمارھا وشراؤھا وتأجيرھا والقيام بكافة ا)عمال الھندسية ال�زمة لFنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الھدم 

  .والمسح الخاصة بھا
 

: ھـ١٤٣٤(ھـ ١٤٣٥ رجب ٣٠م عيني ونقدي كما في مليون سھ ١٦٤,٨١٦,٢٤٠يتكون رأس مال الشركة من 

  ).& سعودي ١٠: ھـ١٤٣٤(& سعودي  ١٠قيمة كل منھا ) مليون سھم عيني ونقدي ١٦٤,٨١٦,٢٤٠

  
  :التاليك العنوان المسجل للشركة 

  مركز فقيه التجاري

  شركة مكة لFنشاء والتعمير

  مكة المكرمة
  ٧١٣٤ب . ص

  المملكة العربية السعودية

  

 أسس اGعداد -٢
 حاسبيةالمعايير الم )أ (

تم إعداد القوائم المالية ا)ولية الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية 

تتضمن القوائم .وتمشياً مع معيار التقارير المالية ا)ولية الصادر عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المرفقة كافة التسويات والتي تتكون أساساً من اNستحقاقات المتكررة العادية المعتبرة الموجزة المالية ا)ولية 
  .ضرورية بواسطة اNدارة لتظھر قائمة مركز مالي عادلة ونتائج العمليات والتدفقات النقدية

  

المعلومات واNفصاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية P تشتمل القوائم المالية ا)ولية الموجزة على جميع 

إضافة لذلك، فإن . التي يتم إعدادھا وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية
ت عن النتائج التي تم عرضھا في ھذه القوائم المالية ا)ولية الموجزة قد P تشكل مؤشراً دقيقاً للنتائج والعمليا

ھذه القوائم المالية ا)ولية الموجزة يجب أن تتم قراءتھا مقرونة مع القوائم المالية السنوية .سنة كاملة

  .ھـ١٤٣٥اcخر ربيع  ٢٩للسنة المنتھية في  للشركةالمراجعة 

  
  أسس القياس   )ب (

 المتاحة للبيعفيما عدا اNستثمارات  يتم إعداد القوائم المالية ا)ولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية،

  . ستحقاق المحاسبي ومفھوم اNستمراريةوبإستخدام مبدأ اNالتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، و

  
  

  



  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

٦ 
  

  )تابع(أسس اGعداد    -٢
  

 عملة العرض والنشاط  )ج (
  .للشركةتم عرض ھذه القوائم المالية ا)ولية الموجزة بال& السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط 

 
  إستخدام الحكم والتقديرات )د (

ا)حكام والتقديرات واPفتراضات التي تؤثر في تطبيق ستخدام إاعداد القوائم المالية من اNدارة  يتطلب
قد تختلف . والمصروفات واPيراداتوعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  المحاسبية السياسات

  .النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات
  

التعدي�ت التي تترتب عنھا مراجعة . على أساس مستمر بھامراجعة التقديرات واPفتراضات المتعلقة  تتم
  .التقديرات المحاسبية يتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بھذه التعدي�ت

  

 السياسات تطبيق عند الھامة وا)حكام التأكد عدم وحاPت للتقديرات الھامة المجاPت حول معلومات يلي فيما
  :المالية القوائم في المدرجة المبالغ على جوھرياً  تأثيراً  لھا والتي سبيةالمحا

  

  المدينة  التجاريةإنخفاض قيمة الذمم 
تكوين مخصص ل�نخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون ھناك دليل موضوعي على أن  يتم

إن الصعوبات . لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط ا)صلية ل�تفاقية الشركة
المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مرحلة إف�س أو إعادة الھيكلة المالية، والعجز 

ل�نخفاض في قيمة الذمم المدينة أو التأخر في السداد تعتبر جميعھا مؤشرات على وجود دليل موضوعي 
وبالنسبة للمبالغ غير الفردية . بالنسبة للمبالغ الفردية الھامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. التجارية

الھامة ، ولكنھا متأخرة، فيتم تقييمھا بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص با)خذ باPعتبار طول المدة الزمنية 
  . السابقة وفقاً لمعدPت اPسترداد

  

Gنخفاض في قيمة اGوراق المالية المتاحة للبيعاTستثمارات فى ا  

 التي الموجودات وكذلك للبيع المتاحة اPستثمارات قيمة في اPنخفاض خسارة لحساب حكمھا اNدارة تمارس
 قيمة في مؤقت غير انخفاض حدوث في تتسبب التي الموضوعية ا)دلة تقييم يتضمن وھذا. بھا تتعلق

 في ل�ستثمارات العادلة القيمة في ومتواصل كبير انخفاض وأي الملكية أدوات كانت حالة وفي. اPستثمارات
 ماھية تحديد إن. القيمة في اPنخفاض لھذا موضوعي كدليل ذلك اعتبار يتم تكلفتھا، من أقل ا)سھم

 اPنخفاض فحص أن اNدارة ترى كما. تقديرات إجراء اNدارة من يتطلب" المتواصل" و" الكبير" اPنخفاض
 القطاعات وأداء فيھا، المستثمر للشركة المالي الوضع تراجع على دليل وجود عند م�ئماً  سيكون القيمة في

 أن اNدارة ترى لذلك، باNضافة. والتمويلية التشغيلية النقدية والتدفقات التكنولوجيا، في والتغيرات وا)عمال،
 ھذا مدة عن النظر بغض تكلفتھا من أقل يكون الذي الكبير ل�نخفاض معقول معيار ھو أكثر أو% ٢٠ نسبة

 المتواصل اPنخفاض. اPستثمارات قيمة في ل�نخفاض كمخصص الدخل قائمة في بإدراجه وتقوم اPنخفاض
 إدراجه ويتم قيمته عن النظر بغض أطول أو أشھر ٩ لفترة والمستمر التكلفة عن يقل الذي اPنخفاض يمثل
 قيمة في ل�نخفاض سابقاً  المدرجة الخسارة. اPستثمارات قيمة في انخفاض ; كمصروف الدخل قائمة في

  .الدخل قائمة في عكسھا يمكن P أسھم في اPستثمارات



  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

٧ 
  

  )تابع(أسس اGعداد    -٢

  

 العمر اGنتاجي للممتلكات والمعدات

 التقدير ھذا تحديد يتم. اNھ�ك احتساب بغرض والمعدات للممتلكات المقدرة اNنتاجية ا)عمار اNدارة تحدد
 وتقوم. الموجودات ھذه له تتعرض الذي المادي والضرر للموجودات المتوقع اPستخدام باPعتبار ا)خذ بعد

إن ( اNھ�ك مصروفات في التغير تعديل ويتم سنوياً  اNنتاجية وا)عمار المتبقية القيمة بمراجعة اNدارة
  .والمستقبلية الحالية الفترات في) وجدت

  

  المالية غير اGنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات
مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان ھناك أي خسائر نتيجة اPنخفاض في قيمتھا كلما كانت  يتم

ويتم إثبات . ون قابلة ل�ستردادا)حداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد P تك
بالقيمة التي تتجاوز فيھا القيمة الدفترية لhصل قيمتھا القابلة ) إن وجدت(خسارة اPنخفاض في القيمة 

القيمة القابلة ل�سترداد ھي القيمة العادلة لhصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية .  ل�سترداد
يع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة يتم تجم. ل�ستخدام أيھما أعلى

يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخ�ف الموجودات المالية وتلك التي تعرضت ل�نخفاض في . للتحديد
وعندما يتم Pحقاً عكس . قيمتھا وذلك Pحتمالية عكس اPنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي

سارة اPنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لhصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتھا خ
القابلة ل�سترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا يجب أن P تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من 

جيل أي خسارة ل�نخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة الممكن تحديدھا، والتي فيما لو تم تحديدھا لم يتم تس
ويتم إثبات عكس خسارة اPنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة . توليد النقد في السنوات السابقة

P يتم عكس خسائر اPنخفاض في القيمة التي تم إدراجھا للموجودات غير الملموسة وا)وراق المالية . الدخل
  .عالمتاحة للبي

  

   الحركة بطيء مخزون مخصص

 اPستردادية القيمة صافي تقديرات وتستند. الحركة وبطيء المتقادم بالمخزون مخصص بتكوين اNدارة تقوم
 في التقلبات باPعتبار التقديرات ھذه وتأخذ. التقديرات استخدام وقت في موثوقية ا)دلة أكثر على للمخزون
 أن يؤكد الذي بالقدر المالي المركز قائمة تاريخ بعد تقع بأحداث مباشرة بشكل المرتبطة التكاليف أو ا)سعار
  .السنة نھاية في كما قائمة ا)حداث ھذه ظروف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

٨ 
  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة -٣
  

المالية ا)ولية الموجزة تتفق مع تلك المستخدمة السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة الشركة Nعداد ھذه القوائم 
. والقوائم المالية ا)ولية الموجزة لفترة المقارنة ھـ١٤٣٥اcخر ربيع  ٢٩ھية في Nعداد القوائم المالية للسنة المنت

  :السياسات المحاسبية الھامة المطبقة بواسطة الشركة Nعداد ھذه  القوائم المالية ا)ولية الموجزة فيما يلي
  

  .تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية
  

  النقد وما في حكمه  )أ (

 واPستثمارات البنوك لدى الجارية الحسابات في والنقد الصندوق في النقد من حكمه في وما النقد يتكون
 والمتاحة) وجدتان ( أقل أو أشھر ث�ثة ا)صلي اPستحقاق ذات السيولة عالية ا)جل قصيرة ا)خرى
  .قيود أي دون للشركة

  
 التجارية المدينة الذمم  )ب (

. الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة ا)صلي بعد خصم المخصصiات بالiديون المشiكوك فiي تحصiيلھا تظھر
ويiiتم تكiiوين مخصiiص بالiiديون المشiiكوك فiiي تحصiiيلھا عنiiد وجiiود دليiiل موضiiوعي يشiiير إلiiى عiiدم مقiiدرة 

يون المعدومiة عنiد ويتم شiطب الiد. على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط ا)صلية للذمم المدينة الشركة
وأي إسiتردادات Pحقiة . ويتم تحميل المخصصات على قائمة الiدخل. تحديدھا مقابل المخصصات المتعلقة بھا

  .لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى اNيرادات
  

 المخزون  )ج (
 باسiتخدام التكلفiة تحديiد ويiتم. قياس المخiزون بسiعر التكلفiة أو صiافي القيمiة القابلiة ل�سiترداد أيھمiا أقiل يتم

ا)خiرى التiي  والتكiاليف المخiزون لشiراء تكبiدھا يiتم التiي النفقات التكلفة وتتضمن. المرجح المتوسط طريقة
  .  يتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراھنة

  
 إستثمارات متاحة للبيع )د (

 ا)سiiھم فiiي اPسiiتثمارات مiiن% ٢٠ عiiن تقiiل حصiiة مiiن رئيسiiي بشiiكل للبيiiع المتاحiiة اPسiiتثمارات تتكiiون
 اسiiتثمارات ليسiiت وھiiي اPسiiتثمارية، الصiiناديق فiiي اPسiiتثمارات ذلiiك فiiي بمiiا المدرجiiة غيiiر أو المدرجiiة
 بالتكلفiة وتقيiد ھiذه اPسiتثمارات مبiدئياً . فيھا أي تأثير جiوھري أو سiيطرة الشركةتمتلك  وP اPتجار لغرض

ويتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكيiة كاحتيiاطي قيمiة . وPحقاً يعاد قياسھا بالقيمة العادلة
ويتم قيد أي انخفاض كبير ومتواصل في قيمة اPسiتثمارات المتاحiة . عادلة حتى يتم استبعاد تلك اPستثمارات

لعادلiiة ل�سiiتثمارات المتداولiiة فiiي سiiوق مiiالي نشiiط ويiiتم تحديiiد القيمiiة ا. فiiي قائمiiة الiiدخل) إن وجiiد(للبيiiع 
. تلك اPستثمارات بنھاية يوم التداول في تiاريخ قائمiة المركiز المiالي فيه بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة

وبالنسبة ل�ستثمارات غير المتداولة في سوق مالي نشiط، بمiا فiي ذلiك اPسiتثمارات فiي حقiوق الملكيiة غيiر 
وتتضمن ھذه التقنيات استخدام معام�ت السiوق . يد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم معينةالمدرجة يتم تحد

ا)خيرة التي تمت بين أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية )داة أخرى والتي تماثلھiا إلiى حiد 
ذلiiك، تعتبiiر التكلفiiة ھiiي القيمiiة  كبيiر، وتحليiiل التiiدفقات النقديiiة المخصiiومة وخيiiار نمiiاذج التسiiعير، وبخ�iiف

  .  العادلة لھذه اPستثمارات
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٩ 
  

  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الھامة    -٣

 

 ممتلكات ومعدات  )ه (

المتراكم والخسارة المتراكمة ل�نخفاض في  ستھ�كاN خصم بعد بالتكلفة والمعدات الممتلكات قياس يتم

يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت . تتضمن التكلفة النفقات المباشرة Pقتناء ا)صل. القيمة

مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خ�ل الفترة الزمنية ال�زمة Pستكمال تلك الموجودات وإعدادھا 

  . ل�ستخدامات المحدد لھا
  

 الممتلكات بند في الكامنة المستقبلية اPقتصادية المنافع من تزيد عندما فقط ال�حقة النفقات رسملة يتم

  .تكبدھا عند الدخل قائمة في ا)خرى النفقات جميع قيد ويتم. والمعدات واPcت

قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى ا)عمار اNنتاجية المقدرة  على ستھ�كاNتحميل  يتم

  :إھ�كھا سيتم التي للموجودات المقدرة اNنتاجية ا)عمار يلي وفيما. لكل بند من الممتلكات والمعدات

  السنوات  

  ٣٣,٣٣  المباني

  ٨  معدات

  ١٠  أثاث ومفروشات وديكور

   ١٠  معدات تشغيل

   ٥  أثاث ومفروشات المصلي

  ٦.٦٧  مكتبيةادوات 

  ٤٠  خزائن حديدية

   ١٠  أدوات كھربائية

  ٨  )كمبيوتر(آPت إحصائية 

  ٣.٣٣  عدد وأدوات صغيرة

  ٤  سيارات

  ٤  أجھزة تكييف

  ٢.٥  أثاث عاملين

اNستھ�ك للممتلكات والمعدات الخاصة بالتشغيل للمح�ت التجارية وفندق وأبراج بأحتساب الشركة  تقوم

نسبة اNشغال  متوسط ٪ من ا)عمار اNنتاجية الموضحة أع�ه إستناداً إلى٦٠ على أساسمكة ھيلتون 

  %).٥٠: ھـ ١٤٣٤(والتشغيل 
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١٠ 
  

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الھامة    -٣
  

  الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع )و (
 إصiدار تiم سiواء المسiتلمة الخiدمات أو للبضiائع المسiتقبل فiي دفعھiا سiيتم التiي بالمبالغ المطلوبات اثبات يتم

  .P أم المورد قبل من بھا فواتير
  المخصصات )ز (

 يمكiن تعاقiدي أو قiانوني حالي التزام الشركة لدى أن سابقة )حداث نتيجة ظھر إذا بالمخصص اPعتراف يتم
  .اPلتزام ھذا لتسوية اقتصادية لمنافع خارجة تدفقات يتطلب أن المحتمل ومن موثوق بشكل مبلغه تقدير

 
  للموظفينمخصص مكافأة نھاية الخدمة  )ح (

مiل حوفقiاً لنظiام العمiل والعمiال بالمملكiة العربيiة السiعودية وي للموظفينمكافأة نھاية الخدمة  استحقاق قيديتم 
لمقiررة التiي يسiتحقھا الموظiف فiي حالiة م علiى أسiاس المزايiا التiزااP اھiذ احتسiابويiتم . على قائمة الiدخل

  .تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي
  

 تحقق اGيرادات   )ط (
  

  :التالية الشروط استيفاء عند اNيرادات تتحقق
 .للشركةاحتمالية بتدفق منافع اقتصادية  وجود •
 .سدادھا موعد عن النظر بغض موثوق بشكل قياسھا يمكن •
قياسھا بشكل  وامكانيةتحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه  امكانية •

 .موثوق
 استيفاء كذلك ويجب. تعاقدياً  المحددة الدفع لشروط أو المستلم للمقابل العادلة بالقيمة اNيرادات قياس يتم  

  .اNيرادات تحقق قبل أدناه المحددة التحقق معايير

  

  المح�ت التجارية والوحدات السكنية السنوية -١
  .يتم إثبات اNيرادات شھرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين

  

  فندق وأبراج مكة ھيلتون -٢
يتم إثبات اNيرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة ھيلتون العالمية بقيمة حصة الشركة في العقود 

  .دق وأبراج مكة ھيلتونالمبرمة Nدارة وتشغيل فن
  
  المصروفات )ي (

إدارات التسiويق  بھiاالبيع والتسويق ھي تلك المصiروفات الناجمiة عiن جھiود الشiركة التiي تقiوم  مصروفات
 التمويiiل،باسiiتثناء تكلفiiة المبيعiiات وأعبiiاء  ا)خiiرى،ويiiتم تصiiنيف جميiiع المصiiروفات . والبيiiع والتوزيiiع

ويiتم إجiراء توزيiع للمصiروفات المشiتركة بiين تكلفiة المبيعiات ومصiروفات . كمصروفات عموميiة وإداريiة
  .على أساس ثابت اللزوم،عند  واNدارية،البيع والتسويق والمصروفات العمومية 

 
 

  الزكاة )ك (
") المصiلحة(" السiعودية العربيiة بالمملكiة الiدخل وضiريبة الزكiاة مصلحة )نظمة وفقاً  للزكاة الشركة تخضع

 اNضiافية، الزكاة مطلوبات احتساب ويتم. الجارية للفترة الدخل قائمة على ويحمل للزكاة استحقاق إثبات ويتم
 الربiوط إصiدار فيھا يتم التي الفترة في المصلحة قبل من سابقة سنوات على بالربوط تتعلق والتي وجدت، إن

  .النھائية
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 )تابع(المحاسبية الھامة  ملخص السياسات   -٣

  تحويل العمEت ا�جنبية )ل (

 التحويل أسعار أساس على للشركة الوظيفية العملة إلى ا)جنبية بالعم�ت تتم التي المعام�ت تحويل يتم

 تحويلھا فيجري ا)جنبية بالعم�ت تتم التي النقدية والمطلوبات الموجودات أما. المعام�ت تلك بتاريخ السائدة

 تدرج. المالي المركز قائمة بتاريخ السائدة التحويل بأسعار للشركة الوظيفية بالعملة يعادلھا ما لتعكس

  .الجارية للفترة الدخل قائمة في ا)جنبية العم�ت تحويل عن الناتجة التحويل فروقات

  القطاعية التقارير  )م (

ا)عمال ھو مجموعة من ا)صول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر  قطاع

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

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

  . أخرى

  توزيعات ا�رباح  )ن (

 يتم. اNدارة مجلس قبل من اعتمادھا فيھا يتم التي الفترة في كالتزام المرحلية ا)رباح توزيعات تسجيل يتم

 .المساھمين قبل من اعتمادھا فيھا يتم التي الفترة في النھائية ا)رباح توزيعات تسجيل

  

  النظامي اTحتياطي  )س (

 من% ١٠ نسبته ما تحويل الشركة على السعودية، العربية بالمملكة الشركات ونظام ا)ساسي للنظام وفقاً 

 ھذا. المال رأس من% ٥٠ اPحتياطي ھذا يصل حتى النظامي اPحتياطي إلى السنوي دخلھا صافي

  .للتوزيع متاح غير اPحتياطي

  

  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى -٤

&  مليiون ١٠: ھiـ١٤٣٤(مليون & سiعودي  ١٠تتضمن المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة ا)خرى مبلغ 

تتمثل في قيمة شيك مصرفي تم إيداعة لدى المحكمة الشiرعية بمكiة المكرمiة مقابiل قضiية متنiازع عليھiا ) سعودي

وتم صدور حكم نھائى لصiالح المسiاھم وإنتھiاء . مع أحد المساھمين مقابل عقارات تم شراؤھا مقابل أسھم بالشركة

N جراءات ال�زمةNسترداد ذلك المبلغ من المحكمة الشرعية بمكة المكرمةالنزاع، وبناءاً عليه جاري إتخاذ ا.  

  

  جاري مشروع الطريق الموازي الغربي -٥

الشiركة مقابiل  تكبiددتھاتصiاميم ومجسiمات باNضiافة لمبiالغ أخiرى متنوعiة  إستشiارات،في أتعاب ھذا البند  يتمثل

جمiادى ا)ول  ١٤وتiاريخ  ٢٢٥٨٩رقiم  مشروع الطريق الموازي الغربي بموجiب ا)مiر السiامي الكiريم دراسات

 بإتخiاذتقiوم حاليiاً إدارة الشiركة . ھـ والذي تم إسناده فيما بعد الى شركة أم القرى للتنمية والتطiوير العقiاري١٤٢٤

. ھiذه التكiاليف باNضiافة إلiى المطالبiة بتعiويض الشiركة عiن حقiوق الملكيiة الفكريiة NسiترداداNجراءات ال�زمiة 

للتكiاليف التiي تكبiدتھا  اNسiترداديةفiي القيمiة  اNنخفiاضالشركة خ�ل الفترة بتكiوين مخصiص مقابiل قامت إدارة 

مليiiون &  ٦,٢مبلiiغ  المكiiون ليصiiبح إجمiiالى المخصiiص مليiiون & سiiعودي تقريبiiاً  ١,٢مقابiiل المشiiروع بمبلiiغ 

  .تقريباً  سعودى
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١٢ 
  

 أوراق مالية متاحة للبيعفي  ستثماراتإ -٦

 

 :كما يلي رجب ٣٠في  للبيع متاحة مالية أوراقفي  اNستثمارات تتكون

 ھـ١٤٣٤ ھـ١٤٣٥  

 ٣,٢٥٠,٧٩٩,٠٥٤ ٥,٤٣٧,٥٩٠,٦٢٠  أ -  ٦ جبل عمر

 --  ٢٨,٨٤٦,١٥٠ ب -  ٦ شركة جرھم للتنمية والتطوير

 ٣,٢٥٠,٧٩٩,٠٥٤  ٥,٤٦٦,٤٣٦,٧٧٠  

 

مليiون &  ٣٨٥جبiل عمiر أسiھم حصiة نقديiة بمبلiغ  –في أوراق مالية متاحة للبيع  اNستثمارات تتضمن     أ -٦

وفًقiاً للنظiام ا)ساسiي لشiركة جبiل عمiر  والتعمير،شركة مكة لFنشاء  بإسمسعودي لدى شركة جبل عمر 

�iك فإن ھذه ا)سھم تمثل قيمة مساھمة م�ك عقارات في موقع جبل عمر لم يتم تسليمھا للشركة من قبل م

وعنiدما يقiوم الم�iك  شرعيين،العقارات وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة وأيًضا لعدم وجود ورثة 

شiiركة جبiل عمiiر سiiتقوم شiiركة مكiiة  بإسiiموثiiائقھم الشiiرعية ويiiتم تحويiiل ملكيiة تلiiك ا)راضiiي  بإسiتكمال

iارات وذلiنشاء والتعمير بالتنازل عن قيمة ھذه ا)سھم النقدية لصالح م�ك العقFذكورة لiدة المiل الم�iك خ

بالنظام ا)ساسي لشركة جبل عمر وما يطرأ عليھا من تعدي�ت وفًقا لقرارات الجمعية العامiة لشiركة جبiل 

أو قيام مجلس إدارة شركة جبل عمر بالرفع إلى الجمعية العمومية )خذ الموافقة علiى إح�iل شiركة  عمر،

  .توفيق أوضاعھم اعتھمإستطمكة محلھم والحصول على ا)سھم في حالة عدم 

  

 ٢٨ھـ الموافق ١٤٣٥محرم  ٢٥يوم الخميس بتاريخ ) ١٣٣(قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم    ب -٦

شركة (باNجماع بالمساھمة بحصة نقدية في رأسمال شركة جرھم للتنمية والتطوير  م٢٠١٣نوفمبر 

وبموجب ھذا . في مجال التطوير العقاري، والتي ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف) تحت التأسيس

بنسبة  سعودى مليون & ٢٨,٨ مبلغ بسداد  ھ١٤٣٥جمادى ا)ول  ١١فى القرار قامت الشركة 

حتياج الفعلي حسب اNوذلك  سعودى مليون ١٧٥ قيمة اPكتتاب اPولي والبالغ أجمالى٪ من ١٦,٤٨

  .للشركة المطورة

  :وراق مالية متاحة للبيعأ Nستثمارات فيالحركة خ�ل الفترة على ا وفيما يلي     ج -٦

  ھـ١٤٣٤  ھـ١٤٣٥  

 ٢,٧٣١,١٩١,٧٠٧ ٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٤  الفترة أول فى الرصيد

  --  ٢٨,٨٤٦,١٥٠  الفترة خ�ل إضافات

 أوراق فiiىغيiiر محققiiة عiiن إسiiتثمارات  أربiiاح

  ٥١٩,٦٠٧,٣٤٧   ١,٣٢٧,٣٣٠,٩٨٦  جبل عمر – للبيع متاحة مالية

  ٣,٢٥٠,٧٩٩,٠٥٤ ٥,٤٦٦,٤٣٦,٧٧٠ 
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 أرباح قيد التوزيع   -٧

 :ھي كما يلي رجب ٣٠المنتھية في الث�ثة أشھر الحركة في ا)رباح قيد التوزيع خ�ل فترة 

 ھـ١٤٣٤ ھـ١٤٣٥

 ١٣٠,٩٨١,٧١١ ١٤٣,٣٣٢,٢٨٢ أول الفترةالرصيد في 

 )٣,٥٠٠,٤٨٩( (٩,٥٦٩,٥٤٣) المسدد من ا)رباح قيد التوزيع خ�ل الفترة 

  ١٢٧,٤٨١,٢٢٢  ١٣٣,٧٦٢,٧٣٩    نھاية الفترةالرصيد في 

مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية  أوصىم ٢٠١٤أبريل  ٢٣ھـ الموافق ١٤٣٥جمادى اcخر  ٢٣بتاريخ 

 .سعودي للسھم & ٢.٥من رأس المال المدفوع بواقع % ٢٥مليون & سعودي والتي تمثل  ٤١٢بإجمالي مبلغ 

ھـ ١٤٣٥/  ٨/  ٢٧ للعرض على الجمعية العامة لمساھمى الشركة لhعتماد والمقرر إنعقادھا  بتاريخوذلك 

   .م ٢٠١٤يونيو  ٢٥ الموافق

  

  

 الوضع الزكوي  -٨

بإستحقاق ربط زكوي على  ھ١٤٣٠حتى عام  ھ١٤٢٤عن السنوات من عام  إستلمت الشركة الربط الزكوي

& سعودي، وقد إعترضت الشركة على ھذا الربط وقد تم رفع اNعتراض  ٣١.١٤٥.٨٢٦الشركة بمبلغ قدره 

& سعودي بناًء على  ٣١.١٣٠.٢٣٠ضمان بمبلغ لى اللجنة اNستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب إ

بإستحقاق ربط  ھ٢٩/٤/١٤٣١كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالية المنتھية في . اللجنة اNبتدائية قرار

& سعودي، وقد اعترضت الشركة على ھذا الربط المذكور وتم  ١٦.٥٩٣.٢٠٧زكوي على الشركة بمبلغ قدره 

&  ١٦.٥٩٣.٢٠٧لى اللجنة اNستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ رفع اNعتراض ا

إP أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة اNعتراض سوف تكون في . ي بناًء على قرار اللجنة اNبتدائيةسعود

  .صالحھا

  

ھـ ولم تستلم الشركة أي ربط عن تلك السنوات ١٤٣٤ھـ حتى ١٤٣٢تم تقديم اNقرارات الزكوية عن السنوات من 

  .حتى تاريخه

  

 ربحية السھم -٩

 ٣٠في  المنتھية شھرأالث�ثة  لفترةوربحية السھم من صافي الدخل التشغيل  من دخلالتم إحتساب ربحية السھم من 

: ھـ١٤٣٤(سھماً  ١٦٤,٨١٦,٢٤٠على أساس عدد ا)سھم القائمة خ�ل الفترة والبالغة ھـ ١٤٣٥ رجب

 ).سھماً ١٦٤,٨١٦,٢٤٠
   



  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

١٤ 
  

 

 المعلومات القطاعية - ١٠

القطاع ھو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة لمنافع مختلفiة 

. يعتمiد نمiوذج الشiركة ا)ساسiي للتقiارير القطاعيiة علiى قطاعiات العمiل. عن مخiاطر ومنiافع القطاعiات ا)خiرى

 .العمل بناًء على إدارة الشركة وھيكل التقارير الداخليةتحدد قطاعات 

  

بينما تتم إدارة . تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات اNنتاجية والخدمية ممثلة في السوق التجاري والشقق السكنية

لمدة ( م٢٠١٢سبتمبر  ١ھـ الموافق ١٤٣٣شوال  ١٤وتشغيل فندق وأبراج مكة ھيلتون بموجب عقد إدارة بتاريخ 

وفيما  )الشركة المديرة( وشركة فنادق ھيلتون العالمية) المالكة لفندق وأبراج مكة ھيلتون(، بين الشركة )خمس سنوات

  : يلى ملخص )ھم بنود إتفاقية اNدارة

 .٪ من إجمالي اNيرادات٣مخصص إح�ل وتجديد بواقع تكوين  -١

  .اNيرادات٪ من إجمالي ٢بواقع ) لشركة اNدارة(أتعاب أساسية  -٢

بخ�ف (كأتعاب تحفيزية لشركة اNدارة ) ٪٧,٥(حصة المالك، ) ٪٩٢,٥: (يوزع صافي الربح على النحو التالي -٣

٪ من إجمالي ٣(التشغيل ومخصص اNح�ل  مصروفاتوذلك بعد خصم ) ٢أتعاب اNدارة المشار إليھا بالبند 

 ).٪ من إجمالي اNيرادات٢(وا)تعاب ا)ساسية ) اNيرادات

  :إن الشركة تعمل بالقطاعات  الرئيسية التالية 

  .السوق التجاري والشقق السكنيةتأجير مح�ت  يرادات الناتجة عن، يشمل اNالمركز التجاري -

  .براج ھيلتونأفندق و من أرباححصة الشركة يشمل  ،أبراج مكة ھيلتونو فندق مكة ھيلتون -

 .ت جبل عمرايرادات الناتجة عن تأجير عقارخرى، تشمل اNأ -

  :تمارس الشركة نشاطھا بالمملكة العربية السعودية من خ�ل ث�ثة انشطة رئيسية كما يلي

  

  ھـ٥١٤٣رجب  ٣٠

  
  المركز 

  التجاري

  فندق مكة 

  ھيلتون

  أبراج مكة 

  ھيلتون

  

   ىخرأ

  

  إجمالي

            

  ١.٥٩٧.٢٩٣.٩٨٦   ١٠١.٧٠٤.٦١٦  ٦٢٠.٠٥٦.٠٧٧   ٥٢٢.٧٨٦.٦٣٤   ٣٥٢.٧٤٦.٦٥٨   ومعدات ممتلكات

  ١٢٢.٣٧١.٢٣٠   ٧٣٧.٥٠٠  ٤٦.٣٨٠.٦٢٢   ٣٩.١١٠.٥٠١   ٣٦.١٤٢.٦٠٧   اGيرادات

مصروفات تشغيل فندق  

  وأبراج مكة

 --  )٣٨.٩٦٦.٣٨٦(  --  )١٩.١٩٥.٧٨٤(  )١٩.٧٧٠.٦٠٢(  

  )٤.٨٢٥.٤٨٤(  --  )٢.٧٣٩.٤٤٦(  )٢.٠٨٦.٠٣٨(  --   اGدارة من ا�رباححصة 

  ٧٨.٥٧٩.٣٦٠   ٧٣٧.٥٠٠  ٢٤.٤٤٥.٣٩٢   ١٧.٢٥٣.٨٦١   ٣٦.١٤٢.٦٠٧   النشاط إيردات

  )٥.٨١٨.٣٤٠(  --  --  --  )٥.٨١٨.٣٤٠(  تشغيل المركز التجاري تكلفة

  )٧.٩٢٤.٦٣٦(  --  )٢.٨٢١.٧٧٣(  )٣.٧٠٥.٦١٠(  )١.٣٩٧.٢٥٣(  اGستھEك

  ٦٤.٨٣٦.٣٨٤   ٧٣٧.٥٠٠  ٢١.٦٢٣.٦١٩   ١٣.٥٤٨.٢٥١   ٢٨.٩٢٧.٠١٤   الدخل إجمالى

  



  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

١٥ 
  

  )تابع( المعلومات القطاعية   - ١٠

  

 ھـ٤١٤٣رجب  ٣٠

  
  المركز 

  التجاري

  فندق مكة 

  ھيلتون

  أبراج مكة 

  ھيلتون

  

   ىخرأ

  

  إجمالي

           

  ١.٦١٥.٧٢٣.٢٤٧  ١٠٢.٢١٧.٧٢٧  ٦٢٤.٣٧٧.٣٨٦   ٥٣٢.٦٤٥.٤٣٦   ٣٥٦.٤٨٢.٦٩٨    ممتلكات ومعدات

  ١٢٨.٦٩٣.٠٣٦  ٧٠٥.٠٠٠  ٥٠.٢٥٣.٧٧٧   ٤٢.٩٨٣.٠٨٢   ٣٤.٧٥١.١٧٧   اNيرادات

فندق وأبراج  مصروفات تشغيل

  مكة

 --  )٤٠.٤٢٤.٠٥٦(  --  )٢٠.٠٥٠.٦٧٥(  )٢٠.٣٧٣.٣٨١(  

  )٤.٨٣٧.٩٩٩(  --  )٢.٤٤٣.٧٩٦(  )٢.٣٩٤.٢٠٣(  --   حصة اNدارة من ا)رباح

  ٨٣.٤٣٠.٩٨١  ٧٠٥.٠٠٠  ٢٧.٧٥٩.٣٠٦   ٢٠.٢١٥.٤٩٨   ٣٤.٧٥١.١٧٧   إيردات النشاط

  )٥.٦٢٨.٢٨٥(  --  --  --  )٥.٦٢٨.٢٨٥(  المركز التجاريتكلفة تشغيل 

  )٦.٦٦٥.٩٦٩(  --  )٢.٢٧٤.٣٠٠(  )٣.٢٣٠.٢٣٨(  )١.١٦١.٤٣١(  اNستھ�ك

  ٧١.١٣٦.٧٢٧  ٧٠٥.٠٠٠  ٢٥.٤٨٥.٠٠٦   ١٦.٩٨٥.٢٦٠   ٢٧.٩٦١.٤٦١   الدخلإجمالى 

  

Nيiرادات قطiاع أبiراج ) يسiعود&  ٤٨٣.٣٧٠: ھiـ  ١٤٣٤ رجب ٣٠( يسعود&  ٥٨١.٩٤٠ تم إضافة مبلغ

مكة ھيلتون خصًما من إيرادات النشاط الذي يمثiل قيمiة إيiرادات الوحiدات السiكنية المiؤجرة بمعرفiة إدارة المركiز 

  .ومصروفات كل قطاعالتجاري وذلك لغرض توحيد قياس إستثمارات وإيرادات 
 

 إلتزامات المحتملة - ١١

 رجب ٣٠ يبلغت اNلتزامات المحتملة مقابل خطاب الضمان الصادر من بعض البنوك نيابة عن الشركة ف

  ).يسعود&  P شيء: ھـ ١٤٣٤( يسعود&  ٤٨,٤٥٨,٧٤٥ھـ مبلغ ١٤٣٥

 

  المخاطر ا�دوات المالية وإدارة - ١٢

  

  مخاطر السيولة

تتم . تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقھا

مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شھري وتعمل اNدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات 

  .حالة نشوئھا

المطلوبات المالية المتداولة للشركة من ذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة تتكون 

 ١٢من المتوقع من الناحية العملية أن يتم سداد جميع ھذه المطلوبات المالية خ�ل . ومطلوبات متداولة أخرى

 .ديھا أموال كافية للقيام بذلكشھراً من تاريخ قائمة المركز المالي ا)ولية وتتوقع الشركة أن يكون ل
   



  شركة مكة ل�نشاء والتعمير
  )شركة مساھمة سعودية(

  )مراجعةغير (الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية 

    ھـ١٤٣٥رجب  ٣٠في 

  )& سعودي(

  

١٦ 
  

 ا�دوات المالية وإدارة المخاطر    - ١٢

 

  ئتمانGمخاطر ا

أرصدة النقد وما . ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اcخر لخسارة مالية

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

وقد تم إظھار الذمم المدينة بقيمتھا . الذمم المدينة التجارية واPخرى بشكل رئيسي من عم�ء في السوق المحلية ،

  .القابلة ل�سترداد المقدرة

  

  مخاطر العملة

إن الشركة غير . ر صرف العم�ت ا)جنبيةتتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعا

معرضة لتقلبات أسعار صرف العم�ت ا)جنبية خ�ل دورة أعمالھا العادية، نظراً )ن تعام�ت الشركة الجوھرية 

  .خ�ل الفترة تمت بال& السعودي

  

  القيمة العادلة ل]دوات المالية

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

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

الذمم التجارية الدائنة من ون مطلوباتھا المالية والموجودات ا)خرى وتتكواNستثمارات المالية المتاحة للبيع 

P تختلف القيمة العادلة لhدوات المالية . وا)رباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات ا)خرى

 .جوھرياً عن قيمتھا الدفترية

 

  إعتماد القوائم المالية - ١٣

  نيابة عن مجلس اNدارة في المراجعة لجنةتم إعتماد القوائم المالية ا)ولية الموجزة لFصدار من قبل 

      ).م٢٠١٤ يونيو ١٢الموافق (ھـ  ١٤٣٥ شعبان ١٤
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