
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ( مراجعةالغير ) الموجزة األولية القوائم المالية

 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 

 هـ 1443 شوال 29لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 ( سعودية مساهمة )شركة 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

   ه١٤٤3 شوال 29في  ةالستة أشهر المنتهيو تي الثالثة أشهرلفتر

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة  الفهرس 

  

 ١ القوائم المالية األولية الموجزة إلى السادة المساهمين تقرير فحص المراجع المستقل حول 

  

 2   الموجزة  قائمة المركزالمالي األولية

  

 3 األولية الموجزة والدخل الشامل اآلخر و الخسارة أ الربح قائمة 

  

 ٤     الموجزة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية

  

 5   الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية

  

 20 - 6   إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  
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 الشركة عن معلومات  -1

 

  5الشركات وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسست شركة مكة لالنشاء والتعمير )شركة مساهمة سعودية(  )"الشركة"( وفقا لنظام  

 هـ ١٤09ذو القعدة    2١وتاريخ    859هـ وتم اعالن تأسيسها بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم  ١٤08ذو القعدة    ١3بتاريخ  

ذي الحجة    ١بتاريخ    ٤03١020١0١الشركة مسجلة في مدينة مكة المكرمة بموجب سجل تجاري رقم    م(.١989يونيو    2٤  )الموافق

 (. م١989 يوليو  ٤هـ )الموافق ١٤09

 

 ، المملكة العربية السعودية. 7١3٤مركز فقيه التجاري، ص.ب  يقع المركز الرئيسي للشركة في مكة المكرمة،

 

في   مال  لغ  ب   ،هـ١٤٤3شوال    29كما  سعودي   ١,6٤8,١62,٤00رأس  الثاني  29)  لاير  :  ١٤٤3  ربيع  لاير  ١,6٤8,١62,٤00هـ 

لاير سعودي    ١0سهم( مدفوع بالكامل بقيمة اسمية  ١6٤,8١6,2٤0هـ:  ١٤٤3  ربيع الثاني  29سهم )١6٤,8١6,2٤0يتكون من    سعودي(

 للسهم. 

  

وإمتالك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تعمير األماكن المجاروة للمسجد الحرام  

 واستثمارها وشراؤها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.

 

تتضمن هذه القوائم المالية االولية الموجزة  معتمرين. وخدمات ال لدى الشركة سجالت فرعية لممارسة أنشطة الضيافة والخدمات الفندقية 

 فروعها التالية: لنتائج األنشطة التشغيلية 

 

 التاريخ  رقم السجل التجاري للفرع  موقع الفرع 
   

 هـ١٤2٤رمضان  ١8   ٤03١0٤5١90 فندق وأبراج شركة مكة الفندقية  

 هـ١٤39ربيع األول  ١8 ٤03١١02١3٤ فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين 

 

ــ )الموافق    ١٤٤3شوال   ١5قرر المساهمون بالشركة في اجتماعهم للجمعية العامة غير العادية بتاريخ  م(  تغيير السنة  2022مايو   ١6ه

ا الخـصوص لتغيير الـسنة  ديـسمبر من كل عام. تم اكتمال اإلجراءات النظامية بهذ 3١المالية للـشركة من الهجري الى الميالدي لتنتهي في  

 م(.2022يونيو  ١3هـ )الموافق ١٤٤3ذو القعدة  ١٤المالية وذلك في  

 

 عداد  اإل س اأس -2

 

 بيان االلتزام  2-1

لمعيار المحاسبة الدولي )  ه١٤٤3  شوال   29  المنتهية في الستة أشهر  أُعدت هذه القوائم المالية األولية لفترة   ( "التقرير المالي  3٤وفقاً 

 . لمحاسبينلمراجعين واالمعتمد في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير واالصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية ل األولي" 
 

ى جنب  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية وعليه يجب قراءتها جنباً إل

ضافة إلى ذلك، فإن النتائج للفترة إلبا  . (٤-2)انظر اإليضاح    ه١٤٤3  ربيع الثاني    29  للسنة المنتهية في  للشركة لمالية السنوية  مع القوائم ا

  3١ليست بالضرورة مؤًشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية التي تنتهي في  ه  ١٤٤3شوال    29ولية المنتهية في  األ

 م.2022ديسمبر 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -2

 

 اسس القياس  2-2

أدوات   التاريخية فيما عدا  التكلفة  لمبدأ  الموجزة وفقاً  المالية األولية  القوائم  الماليةتُعد هذه  تقاس  الموجودات  العادلة  والتي  يتم    .بقيمتها 

اال االئتمان  باستخدام طريقة وحدة  المستقبلية  لإللتزامات  الحالية  بالقيمة  المعدة  الموظفين  منافع  التزامات  بمستحقات  توارية  كاالعتراف 

 . المتوقعة

 

 عملة التشغيل و العرض  2-3

 . وعملة العرض للشركة تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وهي العملة التشغيلية 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    2-4

اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثرعلى مبالغ اإليرادات والمصروفات  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من  

إن التقديرات التي توصلت لها اإلدارة    .والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة 

  29قديرات هي ذاتها المطبقة في القوائم المالية للسنة المنتهية في في تطبيق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للت 

(، فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات  ١9إال أنه وفي ضوء حالة عدم التيقن الراهنة بخصوص كوفيد )  .ه١٤٤3ربيع الثاني  

يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال ً جوهريا ً في القيم الدفترية المدرجة للموجودات والمطلوبات المتأثرة بهذا الحدث وذلك في  

على التطورات    موقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناءً وبماً أن ال  . فترات مستقبلية

   . (١8المستقبلية )انظر اإليضاح 

 

 للشركة السياسات المحاسبية  التغيرات في  -3

 

شركة للسنة  تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية لل

لم تقم   . الموضحة أدناه م2022يناير  ١فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في  ،ه١٤٤3 ربيع الثاني  29المنتهية في 

 بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.الشركة 

 

( والمعيار  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9: تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2المرحلة    - "تعديل سعر الفائدة المرجعي "  

 (  16( والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 4عيار الدولي للتقرير المالي )( والم7الدولي للتقرير المالي ) 

 

طر  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خالي من المخا

 تقريباً. تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية:  

 

دية التي يتطلبها التعديل مباشرة كتغيرات على سعر الفائدة  تتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النق

 المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.  

 

 السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطية.  

 

نشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص أداة سعر الفائدة الخالي من المخاطر كتحوط لعنصر  تقديم اعفاء مؤقت للم

 التحوط.  

 

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشركة.  

 

 التنفيذ. استخدام الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال دخولها حيز  شركةتنوي ال
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 القطاعية  المعلومات -4
 

 

والمزايا المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري باالختالف في الخدمات  تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر  

والمنتجات لتلك القطاعات. هذه القطاعات منظمة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة. يتم  

والتي تحقق منها الشركة  اإليرادات وتتكبد التكاليف. يتم    تحديد القطاعات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية

مراجعة الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية كل ربع سنة على  

 السعودية، من خالل األنشطة األساسية التالية:    ة العربيةاألقل والذي يتم مراجعته من اإلدارة العليا للشركة. تمارس الشركة نشاطها بالمملك

 
 المركز التجاري، الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية؛     -
 الفندق واألبراج السكنية؛     -
 ؛في األدوات المالية واالستثمارات في الشركات الزميلةاالستثمار، بما في ذلك االستثمارات  -

 . يتم تأجيرهما الى أطراف خارجية أخرى عقارات ٤أخرى، بما في ذلك إيرادات  -
 

األداء. يتم تقييم  تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم  
  أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية. 

 

 المركز التجاري
 

 الفندق واألبراج 
 

 اإلجمالي  أخرى االستثمارات قطاع 

      

المنتهية   أشهر  للستة 

      ه3144شوال  29في 

   201,061,520   862,000 ─   131,494,947   68,704,573 اإليرادات 

 ( 100,610,564) ─ ─ ( 77,460,826) ( 23,149,738) تكلفة اإليرادات  

   100,450,956   862,000 ─   54,034,121   45,554,835 إجمالي ربح القطاع  

مصروفات عمومية  

 وإدارية 

 

─ 

 

─ 

 

─ 

 

(11,961,909 ) 

 

(11,961,909 ) 

 ( 6,074,726) ( 6,074,726) ─ ─ ─ الزكاة 

خالل  )الخسارة( الربح 

 الفترة 

 

45,554,835   

 

54,034,121   

 

─ 

 

(17,174,635 ) 

 

82,414,321   

ف شوال    29ي  كما 

 هـ1443

     

 4,859,756,557 299,015,285 2,908,712,774 1,161,183,796 490,844,702 موجودات القطاع 

   554,854,686 430,078,998 ─   83,150,021   41,625,667 مطلوبات القطاع 

      

المنتهية   أشهر  للستة 

      ه2144شوال  29في 

 56٫622٫723 ١00٫000 - 2٤٫٤32٫327 32٫090٫396 اإليرادات  

 (56٫352٫890) - - (٤2٫885٫530) (١3٫٤67٫360) تكلفة اإليرادات  

 269٫833 ١00٫000 - (١8٫٤53٫203) ١8٫623٫036 إجمالي ربح القطاع 

 مصروفات عمومية  

 (١2,269,٤35) (١2,269,٤35) - - - وإدارية    

 (2٫326٫62٤) (2٫326٫62٤) - - - تكاليف إقتراض 

 (١٤٫326٫226) (١٤٫٤96٫059) - (١8٫٤53٫203) ١8٫623٫036 الخسارة خالل الفترة 

في   شوال    29كما 

      هـ2144

 5,599,580,733 3١٤٫272٫5٤5 3,726,9٤١,996 ١٫١05٫065٫١55 ٤53٫30١٫037 موجودات القطاع  

 572,599,185 446,817,655 -  71,686,347   54,095,183  مطلوبات القطاع  

      

ربيع  29كما في 

    ه1443الثاني  

      )مراجعة(

 ٤,856,239,770 25٤٫٤07٫6٤3 2,99١,078,338 ١٫١3١٫7٤7٫925 ٤79٫005٫86٤ موجودات القطاع  

 5٤6,998,956 277,9٤2,3١١ - 2٤8٫822٫688 20٫233٫957 مطلوبات القطاع  
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 ممتلكات ومعدات  -5

 

ربيع الثاني   29ي  نتهية فموخالل السنة ال  هـ١٤٤3  شوال   29  فيالمنتهية  الستة أشهر  كة في الممتلكات والمعدات خالل فترة  تتمثل الحر

 يلي: كماهـ ١٤٤3

 

 

 شوال  29

   ه   1443

 ربيع الثاني  29

 ه 3١٤٤

 )مراجعة(  )غير مراجعة(   

    التكلفـــة : 

 ١٫765٫587٫2١5 1.811.591.244  السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 ١52٫١85٫50 135.735  السنة /خالل الفترة إضافات ممتلكات ومعدات 

 ( ٤٫١8١٫١23) -  السنة /الفترة خالل  إستبعادات

  1.811.726.979 ١٫8١١٫59١٫2٤٤ 

    اإلستهالك المتراكـم : 

 8٤65٫658٫23 483.256.581  السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 2١٫599٫533 13.821.435  السنة /إستهالكات خالل الفترة 

 ( ١90٫00١٫٤) -  السنة خالل  إستبعادات

  497.078.016 ٤83٫256٫58١ 

 663٫33٤٫328١٫ 1.314.648.963  صافي القيمة الدفترية  

 

 عقارات إستثمارية  -6

 

ربيع الثاني    29هـ وخالل السنة المنتهية في  ١٤٤3  شوال   29في  المنتهية  الستة أشهر خالل فترة  تتمثل الحركة في العقارات اإلستثمارية  

 يلي: كماهـ ١٤٤3

 

 

 شوال  29

   ه   1443

 ربيع الثاني  29

 ه 3١٤٤

 )مراجعة(  )غير مراجعة(   

 ( ١9ح )معدلة ايضا   

    التكلفـــة : 

 332,258,02١ 336,217,189  السنة /بداية الفترة الرصيد في 

 ٤,٤١٤,278 27,250  السنة /الفترة إضافات خالل 

 ( ٤55,١١0) -  السنة /الفترة خالل  إستبعادات

  336,244,439 336,2١7,١89 

    اإلستهالك المتراكـم: االنخفاض في القيمة و 

 ١07,٤9٤,652 117,215,065  السنة /الفترة الرصيد في بداية 

 5,778,668 3,126,858  السنة /إستهالكات خالل الفترة 

 ( ٤٤5,955) -  السنة /الفترة خالل  إستبعادات

 ٤,387,700 -  السنة /الفترة ل إنخفاض في القيمة خال

  120,341,923 ١١7,2١5,065 

 2١9,002,١2٤ 215,902,516  صافي القيمة الدفترية  

 

عقارات أخرى يتم تأجيرها الى أطراف    ٤تتألف العقارات االستثمارية للشركة من المركز التجاري والفندق واألبراج و ▪
 .   أخرى
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بناًء على تقييمات أجرتها شركة سيما للتقييم   هـ ١٤٤3ربيع الثاني    29كما في  وقد احتُسبت القيمة العادلة للعقارات   ▪
العقارات   من  األنواع  هذه  تقييم  في  صة  متخص ِ شركة  وهي  المعتمدين؛  للمقيمين  السعودية  بالهيئة  العقاري عضو 

 (.  ١9)انظر إيضاح  ويقوم المقيم بإعداد تقرير تقييم تلك العقارات كل عام االستثمارية.

بناء   3االستثمارية ضمن المستوى    هـ، تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع العقارات١٤٤3ربيع الثاني    29بتاريخ   ▪
   على مدخالت اسلوب التقييم المستخدم. 

ما في  ك  عقارينلمليون لاير سعودي    ٤,3التقييم انخفاض قيمة بمبلغ    أظهر ،  ١9  كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح ▪
 وقامت الشركة باالعتراف بهذا االنخفاض في القيمة.  هـ١٤٤3ربيع الثاني  29المنتهية في السنة المالية تاريخ 

 

 (.  ١9إيضاح انظر لاير سعودي ) 2,820,202,997مبلغ  بلغ اجمالي القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ▪

المستخدمة المستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية والمدخالت الهامة    األساليببين الجدول أدناه  ي ▪
   قابلة للمالحظة.غير ال
 

 المدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة أسلوب التقييم 

لصافي   الحالية  القيمة  االعتبار  في  التقييم  نموذج  يأخذ  الدخل:  طريقة 
الحسبان  في  االخذ  مع  العقارات  من  توليدها  سيتم  التي  النقدية  التدفقات 

 ومعدل االشغال.    الرسملةو معدالت اإليجار المتوقع 
المعدلة  الخصم  معدالت  باستخدام  النقدية  التدفقات  صافي  خصم    يتم 

في الحسبان . ومن بين عوامل أخرى، يأخذ تقدير معدل الخصم  بالمخاطر
 جودة البناء وموقعه وفترة اإليجار. 

ومعدل االشغال ومعدالت الخصم   معدالت الرسلمة 
 المعدلة. 

 

والعائد والقيمة اإليجارية المتوقعة  ان أي تغير هام في االفتراـضات المـستخدمة في التقييم العادل للعقارات االـستثمارية، مثل معدل الخـصم  

في    وما الى ذلك، ســــوف ينتج عـنه قيـمة عادلة أقل / أعلى بشـــــكل كبير لهذه الموجودات. تعتقد الشــــركة انه ال توجد تغيرات جوهرية

   .هـ١٤٤3ل شوا 29ة أشهر المنتهية في ت الس وال توجد تغيرات جوهرية في استخدام العقارات خالل فترة تحليل الحساسيةمعلومات 
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 مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: موجودات ماليةاستثمار في  (أ )

مصـنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر، حيث أن هذه االدوات    موجودات ماليةاالسـتثمارات المبينة أدناه ك  الشـركةصـنفت  

 االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية. الشركةالمالية تمثل استثمارات تنوي 

 

     الشركة المستثمر فيها 
 شوال  29   

 ه 1443

 )غير مراجعة( 

 ربيع الثاني  29 
 ه ١٤٤3

 )مراجعة( 
 ( ١9)معدلة إيضاح      

 

 2,598,175,449   استثمارات أسهم مدرجة  )ايضاح ب(  -شركة جبل عمر للتطوير  

 

2,68٤,928,7١3 

 972٫375  972.375   استثمارات أسهم غير مدرجة )ايضاح جـ(  - صندوق المتاجرة بالسلع 

   2,599,147,824  2,685,90١,088 
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ملكـية مصــــنـفة بقيمتـها الـعادـلة من خالل  الســــتثـمار في أدوات حقوق  اال  حرـكةاألرـباح غير المحقـقة من إـعادة التقييم ويبين الـجدول أدـناه 

 :خرالدخل الشامل اآل

 
  

 شوال  29
 ه 1443

 ربيع الثاني  29
 ه ١٤٤3

 )مراجعة(  )غير مراجعة(   

 ( ١9)معدلة إيضاح    
    

 2,03٤,039,539 1,715,951,693  رصيد أول الفترة / السنة 

 (3١8,087,8٤6) ( 86,753,264)  خسائر غير محققة  

 ١,7١5,95١,693 1,629,198,429  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

استثمارات في أسهم مدرجة. لدى الشركة حصة غير مسيطرة ل مثلدى الشركة استثمارات في شركة جبل عمر للتطوير ت( )ب

. تم تصنيف هذه االستثمارات تصنيفًا غير قابل لإللغاء بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم %9٫327بنسبة  

 تحديد القيم العادلة لهذه األسهم حسب القيم المتداولة في السوق النشط.
 

الشركة شركة جبل عمر للتطوير    خاطبتفي شركة جبل عمر للتطوير.    96,392,5١6الشركة اجمالي أسهم    لدى
على بتاريخ    للمصادقة  لألسهم  الشركة  الثاني    29امتالك  على  ١٤٤3ربيع  وبناء  استالمه  التي  المصادقة هـ.  ، اتم 

في    المسجلة  األسهماجمالي  مع    مقارنةسهم    ١,١98,57١  بـ  عدد أسهم أقل  على  شركة جبل عمر للتطوير  صادقت
بناء على    األراضي  مساحات  قياس  في  االختالف  نتيجة  التسوية  تحت  تزال  ال  األسهم  هذهالشركة.    ودفاتر  سجالت

القانوني من مستشار قانوني   يالمقدمة كأسهم عينية من الشركة. وعليه قامت إدارة الشركة بطلب الرأصكوك الملكية و

 :   خارجي الذي أفاد ما يلي
 

ال يجوز لشركة جبل عمر اجراء أي تعديل على عدد األسهم الخاصة بشركة مكة لإلنشاء والتعمير، باالنقاص او  -١
مكة التعديل او أي تصرف اخر، وبذلك فال يجوز ان يطرأ أي تعديل او تغير علي قيمة األسهم التي دخلت بها شركة  

ن  إ( من نظام الشركات، ف6١. واستنادا لنص المادة )كمساهم في شركة جبل عمر للتطوير  مساهمة بشركة جبل عمر
المقدم من شركة مكة ملزم لشركة جبل عمر طالما لم يتم االعتراض عليه من الجمعية    األسهم العينيةتقرير تقويم  
 التأسيسية.

 
لمساحة الصكوك من قبل الجهات واإلدارات ذات االختصاص، تظل قيمة المساهمة التي   ةالنهائي  القيمةقبل إضافة   -2

دخلت بها شركة مكة بشركة جبل عمر ثابتة كما هي، وال يطرأ عليها أي تعديل او تغيير حتى يتم إضافة المساحة  
ة مكة لإلنشاء والتعمير االجمالية للصكوك من قبل الجهات ذات االختصاص، وال يجوز لشركة جبل عمر ان تلزم شرك

 .  مقدار ما التزمت عند اصدار السهم عنبدفع مبالغ تزيد 

 

  96,392,5١6شركة جبل عمر قدرها    في  شركة مكة لإلنشاء والتعمير  التي تمتلكها    عليه يكون رصيد األسهم العينية -3
الملكية  سهم، بما في ذلك   افراغها  صكوك  يتم  لم  المساحة   ى ، وذلك حتللتطويرلشركة جبل عمر  التي    يتم إضافة 

االجمالية للصكوك من قبل الجهات صاحبة االختصاص، وال يجوز لشركة جبل عمر للتطوير انقاص عدد األسهم او  
 . العينية المقدم عند االكتتاب األسهمقيمة تقييم  انقاص

 
 .   بالقيمة العادلة في القوائم المالية بناء على الرأي القانوني أعاله، سجلت اإلدارة اجمالي أسهم 

 في شركة جبل عمر للتطوير، تمثل أسهم عينية للشركة  سهماً من إجمالي األسهم المملوكة    8,509,١٤٤إضافة إلى ذلك، يوجد  
مقابل صكوك أرض استحوذت عليها الشركة من مالك األراضي لصالح مشروع شركة جبل عمر للتطوير ولم    في رأس المال

كة مكة عند االنتهاء  ريتم االنتهاء بعد من نقل ملكيتها الى شركة جبل عمر للتطوير. وعليه يتم تسجيل هذه األسهم في محفظة ش
عندها ستتمكن الشركة من ممارسة حقوقها على هذه األسهم   ير.من تحويل ملكية صكوك األراضي إلى شركة جبل عمر للتطو

 ان هذه األسهم مسجلة بالفعل كجزء من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير. في معامالت البيع.

َرت القيمة العادلة لصندوق المتاجرة بالسلع بأنها تقارب  ١٤٤3ربيع الثاني    29ه  و١٤٤3شوال    29)جـ( كما في   قيمها  هـ، قُد ِ
 الدفترية. 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 زميلة: ةفيما يلي تفاصيل استثمار الشركة في شرك

 
 االسم 

 
 بلد التأسيس 

 
 

 النشاط الرئيسي 

 نسبة الملكية الفعلية 

 شوال  29
 هـ ١٤٤3

 )غير مراجعة( 

 لثاني ربيع ا 29
 هـ ١٤٤3

 )مراجعة( 
شوال   29

 هـ ١٤٤3

ربيع  29
الثاني 
 هـ ١٤٤3

      
معدل )إيضاح  

١9) 
 

شركة جرهم  

 للتنمية والتطوير  

المملكة العربية  

 السعودية 

تطوير األراضي  

وتأجير العقارات  

 - - % 27,5 % 27,5   االستثمارية

 
م( باإلجماع 20١3نوفمبر    28ه )الموافق  ١٤35محرم    25( الذي عقد بتاريخ  ١33قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )

 وتستهدفعلى المساهمة بحصة نقدية في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير، والتي تعمل في مجال التطوير العقاري  
  28٫8٤هـ، بدفع مبلغ  ١٤35جمادى األولى    ١١ت الشركة بتاريخ  تطوير منطقة جبل الشراشف. وبموجب هذا القرار، قام

  مليون لاير سعودي.  ١0٤٫8٤% من رأس مال الشركة والبالغ 27٫5مليون لاير سعودي، تمثل ما نسبته 
 
وبناء    مالية معتمدة.و ذلك لعدم توفر بيانات    للتكلفةوفقا    شركة جرهم للتنمية والتطويرالقيمة الدفترية لالستثمار في  احتساب    تم

وتخفيض القيمة   م20١8خالل سنة    تم تسجيل مخصص  ،م20١7ديسمبر    3١مراجعة للسنة المنتهية في  المالية  القوائم  على ال
 . بعد تخفيض رأس مال الشركة الزميلة مقابل الخسائر المتراكمة  مليون لاير سعودي  ١٤,9  لتصبح قيمتهالدفترية لالستثمار  

بالكامل من خالل تعديل  تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار تسجيل مخصص و، تم هـ١٤٤3شوال  29ية في المنته خالل الفترة
 (.  ١9السابقة )انظر إيضاح  اتالفتر
 
 
   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -9
 

الشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة  تتمثل الجهات ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة  
إدارة   قبل  المعامالت من  اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه  يتم  قبله.  يُمارس عليها نفوذا جوهريا من  أو  هذه األطراف 

 الشركة. فيما يلي قائمة بالمعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها في الشركة: 
 
 عالقة: طرف ذومبالغ المستحقة من ال -1

  29  في  كما  وديسعلاير     359,56٤,950  لبالغةوا  ريطوللت  رعم  لجب  كة رش  -  عالقة  طرف ذو  نم  لمستحقةا  لمبالغا  لمثتُ 
حول منطقة الحرم، كانت هناك    يضانظرا للموقع الفعلي للمشروع والخصائص المرتبطة بملكية األرـ.  ه١٤٤3الثاني    بيعر

من  مليون لاير سعودي    359األراضي بقيمة    نبعض قطع األراضي دون صكوك ملكية محددة. بالتالي، لم يتمكن مساهمو
كنوا من تقديم صكوك الملكية وفقا التفاقية  ملم يت  ناألراضي. فيما يتعلق بالمالك الذي  هذه  استكمال المستندات المتعلقة بملكية

  ذلك المالك. تمت الموافقة على  هؤالء  نيابة عن    جبل عمر  لكية، اكتتبت شركة مكة لإلنشاء والتعمير في أسهم شركةنقل الم
 م.  2006أكتوبر   ١8هـ الموافق ١٤27/ 25/ 9بتاريخ  63بموجب المرسوم الملكي رقم م/  

م(  20١5اكتوبر    ١٤هـ )١٤36ذو الحجة   30المنتهية في    الفترةتسوية المبلغ المدفوع لشركة مكة لإلنشاء والتعمير خالل    تم
 . مستحقة القبضمليون لاير سعودي مقابل المبالغ  50والبالغ 

هذه األراضي وعليه اكملت شركة جبل عمر للتطوير االنشاءات    ستخدام أساسية الجبل عمر على حقوق  شركة  حصلت    بالتالي،
م صك ملكية موحد مقابل المساحة الكلية للمشروع باسم 2020خالل سنة    الجهات المختصةعلى هذه األراضي واصدرت  

 ،ديم صكوك الملكيةشركة جبل عمر للتطوير. نتيجة لقيام الشركة باالكتتاب في األسهم نيابة عن المالك الذين لم يتمكنوا من تق
للتطوير   مستحقة من شركة جبل عمرالسيتم تسوية المبالغ    شركة جبل عمر للتطوير.من    مبالغ مستحقةمقابل    التزام  اثباتتم  

مع إعادة توزيع الخاصة بهم في وقت سابق من القيام بذلك،  كنوا من تقديم صكوك الملكية  ملم يت  نالمالك الذييتكمن  عندما  
العالقة عند الطلب وبالتالي   طرف ذو. تتوقع اإلدارة تسوية المبالغ المستحقة من الوالمالكالشركة  مبلغ  ية بين  مقابل في الملك

 كموجودات متداولة. اسجلته
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١3 
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 : )تتمة( عالقة طرف ذومبالغ المستحقة من ال

يبين شروط جدول الدفعات مع تواريخ محددة، للتطوير  اإلدارة انه في ظل غياب عقد رسمي موقع مع شركة جبل عمر    قدرت
 عليه من المتوقع أن يتم تسوية المبلغ المستحق عند الطلب وبالتالي صنفت الشركة المبلغ كموجودات متداولة.  

 
 كبار موظفي اإلدارة  تعويضات  -2

العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو  موظفي اإلدارة  
 غير مباشرة بما في ذلك أي مدير )سواء كان تنفيذي أو غير ذلك(. 

 

 ة أشهر المنتهيةالست فترة 
 شوال  29في 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية  
 شوال  29في 

 

  ه 1443 ه  ١٤٤2  ه 1443 ه ١٤٤2

      

 اتب وبدالت وحوافز ور 1.253.353 ١٫2٤3٫353  2.055.706 2٫0٤5٫706

 إيجارات وعقود استشارات  1.119.710 300٫000  2.239.420 8١5٫627

2٫86١٫333 4,295,126  ١٫5٤3٫353 2.373.063  
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 : فيما يلي حركة مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية 

 
، وذلك وفقاً لقرار  هـ١٤٤3  ربيع الثاني    29كما في    لإلنشاء والتعمير لدى الغيرأرصدة مديونيات قديمة لصالح شركة مكة    شطب تم     *

 . ( م202١ديسمبر  2الموافق )هـ ١٤٤3ربيع االخر  27/أ وتاريخ 228الشركة بالتمرير رقم  مجلس إدارة 
  

 شوال  29 
 ه  1443

 ربيع الثاني  29
 ه  ١٤٤3

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

   
 ١33٫723٫905 162.936.587 ذمم مدينة تجارية 

 (١٤٫20١٫962) ( 14.201.962) يخصم: مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية  

 148.734.625 ١١9٫52١٫9٤3 

 شوال  29 
 ه  1443

 ربيع الثاني  29
 ه  ١٤٤3

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

   
 95٫029٫١0٤ 14.201.962 السنة  / بداية الفترة الرصيد في 

 ١2٫١١7٫3٤5 - المحمل للفترة / للسنة 
 (92٫9٤٤٫٤87) - شطب* 

 14.201.962 ١٤٫20١٫962 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  

١٤ 

 
 لزكاة ا -11
 

 : مما يلي شوال 29في الزكاة المحمل على الفترة المنتهية  يتكون مخصص
 

 الستة أشهر المنتهيةفترة 
 شوال  29في 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية  
 شوال  29في 

 

  ه 1443 ه ١٤٤2  ه 1443 ه  ١٤٤2

      

 المحمل على الفترة  5,849,991 -  726,6,07٤ -

      

 

 الحركة في مخصص الزكاة 

 شوال  29 
 ه   1443

 ربيع الثاني 29 
 ه  ١٤٤3

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 (١9معدل )إيضاح   

   

 ٤3,9١7,802 51,612,036 رصيد بداية الفترة / السنة 

 7,972,03١ 6,074,726 المحمل على الفترة / السنة 

 ( 277٫797) ( 7.972.031) خالل الفترة / السنة  المدفوع 

 5١,6١2,036 49,714,731 رصيد نهاية الفترة / السنة 

 

هـــ وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وقوائمها  ١٤36 ربيع الثاني 30ب. أنهت الشركة الوضع الزكوي حتى السنة المالية المنتهية في  

ــ حتى ١٤37المالية عن السنوات من   ــ وسددت الزكاة المستحقة بموجبها، وحصلت الشركة على ربط زكوي  ١٤٤2 ربيع الثانيهـ هـ

لاير سعودي وقد قامت الشركة باالعتراض على هذه الربوطات في حين تم   ١5٫0١9٫502هـ بمبلغ ١٤39هـ و  ١٤38عن السنوات  

، وقد قامت الشــركة بتقديم إعتراض لدى األمانة العامة للجان )"الهيئة"(  رفض اإلعتراض من قبل هيئة الزكاة والضــريبة والجمارك

أن لديها أيضـاً فرصـة في رفع طلب    الـشركة  لجان الضـريبية، كما ترىالضـريبية وما زال هذ االعتراض منظور لدى األمانة العامة ل

 الى اللجنة الداخلية للتسويات والحصول على تسوية وفقاً لقواعد هذه اللجان.

 

لاير   28,620,237هـــــ بمبلغ ١٤٤١هـــــ و١٤٤0هـــــ، تم اصدار ربوط للسنوات ١٤٤3ربيع الثاني  29خالل السنة المنتهية في  

 رفض هذا االعتراض خالل المدة القانونية لذلك.    علىط. سوف تقوم الشركة باالستئناف واعترضت الشركة على الرب سعودي. 

 

 . (١9)انظر إيضاح  تعديل السنة السابقة لمن خاللاير سعودي  35,955,072بقيمة لغ إضافية ب بمالشركة اعترفت 

 

تئناف على  مقابلتعتقد إدارة الـشركة بأن المخصـصـات المـسجلة كافية  ج.     تتابع إدارة الـشركة االـس تقبلية، لكن ـس االلتزامات الزكوية المـس

 تلك الربوط نظرا ألن الشركة محقة في هذه االعتراضات.  

 

  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  

١5 

 

 األدوات المالية   -12
 

ان القيمة العادلة هي سـعر بيع أصـل أو تحويل إلتزام في  ،  بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في تاريخ القوائم المالية  الشـركةتقوم 

يكون قياس القيمة العادلة مبنياً على إفتراض أن بيع أصـل أو تحويل إلتزام سـيتم  ،عملية منتظمة بين طرفين في السـوق في تاريخ القياس

 إما:
 

 , سوق الرئيسي لألصل أو اإللتزامفي ال •

 ،في السوق األكثر مالئمة للموجودات و المطلوبات في حالة عدم وجود سوق رئيسي •
 

 . للشركة يجب أن يكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة 
 

السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام بإستخدام اإلفتراضات التي قد يستخدمها المشاركين في  

 . وبإفتراض أن المشاركين يعملون ألفضل ما في صالحهم 
 

يؤخذ في اإلعتبار عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشارك في السوق على توليد منافع إقتصادية ناتجة من أفضل إستخدام  

 . ل إستخداملألصل أو بيعه لمشارك آخر في السوق قد يستخدمه أفض 
 

أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتعترف بزيادة إستخدام المدخالت المتعلقة    الشركةتستخدم  

 . التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتها
 

، يتم تـصنيفها ـضمن التـسلـسل   األوليةيم العادلة لها أو اإلفـصاح عنها في القوائم المالية  إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس الق

 الهرمي للقيم العادلة، والذي يتم توضيحه فيما يلي، على أساس الحد األدنى للمدخالت ذات األهمية لقياس القيم العادلة ككل:

 

 .للموجودات أو المطلوبات المماثلةاألسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط  : ١المستوى 

أســـــالـيب التقييم بحـيث يكون الـحد األدنى الذي يمكن تـحديده للـمدخالت ذات األهمـية لقـياس القيـمة الـعادلة يمكن مالحظتـها  :2المستوى 

 .بشكل مباشر أو غير مباشر

 .ت األهمية لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظتهأساليب التقييم بحيث يكون الحد األدنى الذي يمكن تحديده للمدخالت ذا : 3المستوى 
 تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية التي نشأ التغيُّر خاللها.  

 
 ، لم تكن هناك حركات بين المستويات. هـ١٤٤3 ربيع الثاني  29ه  و ١٤٤3شوال   29كما في 

 
بالتأكد فيما إذا تم التحويل    الشركةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم  

لعادلة  الهامة لقياس القيمة ا  األدنىت المستوى  على أساس مدخاال )بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف  

لتقريب    للشركةألدوات المالية  لتم تقدير القيم العادلة    هـ١٤٤3ربيع الثاني    29و  هـ١٤٤3شوال    29في نهاية كل فترة مالية. كما في    (ككل

 قيمها الدفترية. 
 
 

 ربحية )خسارة( السهم  -13
 

 ربحية )خسارة( السهم األساسية  

الربح القابل للتوزيع للمساهمين لألسهم العادية وبإستخدام المتوسط المرجح لعدد  يتم إحتساب ربحية )خسارة( السهم األساسية بناًء على  

 . سهم( ١6٤,8١6,2٤0: ه١٤٤2شوال 29سهم )١6٤,8١6,2٤0األسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية والبالغة 

 

 ربحية )خسارة( السهم المخفضة  

السهم المخفض ال تختلف عن ربحية    )خسارة(  ربحية )خسارة( السهم وبالتالي فإن ربحيةخالل الفترة ال يوجد معامالت تؤدي إلى تخفيض  

 . )خسارة( السهم األساسية 

  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  

١6 

 
 توزيعات أرباح مستحقة   -14
 

ــهر المنتهية  ــتة أشـ ــوال   29ال يوجد توزيعات ارباح معلنة خالل فترة السـ وفيما يلي   ه : ال يوجد(١٤٤3 ربيع الثاني  29ه  )  ١٤٤3شـ
 : حساب توزيعات األرباح المستحقة  فيالحركة 

 

هـ االرصدة المتبقية من توزيعات أرباح معلنة تخص توزيعات أرباح مستحقة  ١٤٤3شوال    29تمثل توزيعات األرباح المستحقة كما في  
قبل تحويل    من قبل بعض المساهمين  استكمال بعض المعلومات المعلقة   يعود الى   هـ وسبب تأخير سدادها ١٤٤١حتى    هـ١٤١5من  لألعوام  
  المبالغ.

 ١١7٫76ه:  ١٤٤3ربيع الثاني    29)سعودي    لايرمليون    ١١6٫5  بقيمة منفصلة    بحسابات بنكية  الشركة تحتفظ  هـ،  ١٤٤3شوال    29كما في  
 . الشركةالمستحقة لمساهمي  األرباح تخص توزيعات مليون لاير سعودي( 

 االلتزامات المحتملة   -15
 

  2٫000٫000هـ مبلغ  ١٤٤3  شوال   29بلغت االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة في  

   لاير سعودي(. 2٫000٫000 هـ:١٤٤3 ربيع الثاني  29لاير سعودي )

 

 التغيرات الموسمية  -16
 

أشــهر ال تمثل بالضــرورة مؤشــراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال الســنة كاملة، حيث تزيد إيرادات نشــاط    ســتةالإن نتائج األعمال لفترة  

ــقق والغرف الفندقية   ــغيل الش ــركةتش ــمي الحج والعمرة وكذلك خالل فترة اإلجازات الصــيفية، وتقل وتنخفض اإليرادات    للش خالل موس

خالل الـسنة، وعليه فإن نتائج األعمال لهذه   الـشركةلتغييرات على النتائج المالية ألعمال بعض الـشيء خالل بقية أيام الـسنة وتنعكس هذه ا

 .الفترة األولية قد ال تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة

 
 القضايا القائمة   -17
 

 . قضايا مقامة من قبل الشركة على الغير  أ

  ددة مح   رغي باإلضافة الى قضية أخرى    وديسعلاير    مليون  ١9٫78    بمبلغ  لقيمةا  ددةمح  رلغي ا  على  كةرلشا  لقب   نم  مقامة  قضايا  دجوي  -

 . ر عقا ءخالإ  ويعد لمقاب  لقيمةا

  لي واح  لبالغة" وادودةلمحا  لقابضةط اسو ألرق الشا  ورنبث وك  و  ومميليني "  دقللفن   لسابقا  للمشغد اض  قضائية  وىع د  فعرب   كةرلش ا  تقام -

  لمحكمة ا  دى ل  رلتعمي وا  ءلإلنشا   مكة   كة رش  مع   مةرلمب ا  إلتفاقيةا  ب ج وبم  المضمون   نى دألا  د لحا  رق ف  لمقاب   سعودي لاير    ونملي   39

ً  لقضيةان ا  ثحي   د بع  لقضيةهذه ا  في  ت لب ا  ميت   م لو  ية دالقتصاا   كافية   ت مخصصا  دبقي   كةر لشا  ت قام  د قهذا و   م،لتحكي ا  حلة رم في  حاليا

ً و  مةذلهذه ا لمقاب   . نيولقان ا ارهمستشاو  كةرلش إدارة ا رأي ل  فقا

  رى خأ   مبالغالى    باإلضافة  ت، مجسماو  م،تصامي   رات،ستشاا  بتعا أ  لمقاب   مة رلمكا  مكة   قةطمن ري طوت   يئةه  د ض  كة رلشا  نم  مقامة  قضية  -

ً رتق  ودي سعلاير    ونملي   ١7٫36  مبلغ  بإجمالي   كة رلشا  تهادتكب   عةومتن    ب ج و بم  بيرلغا  وازي لما   يق طرل ا  روع مش   ت سادرا  لمقاب   يبا

  لقضية ا  فبإستئنا  مةرلمكا  مكة  قةطمن   ري طوت   يئةه  ت قامه ، و١٤2٤  ولألا  دىجما  ١٤  يخرتاو  22589  مقر   مي رلكا  لساميا  رألما

ً   مت   نحي   في   ، لتكلفةا  كتل  نع  كة رلشا  ض ي وبتع  لهيئةا  زاملوإ  رلتعمي وا  ءلإلنشا  مكة   كةرش  لصالح   ف الستئناا  م حكدر  صو   دة عاإ  الحقا

  ل مقاب   كافية   ت مخصصا   أنها كونت  كة رلش ا  وترى ادارةهذا    ،يها دل  ظورةمن   لقضية ا  زالت   الو  لمختصةا  م لمحاكا  دى ل  للقضية   فالستئناا

ً و مة ذلهذه ا  . للشركة  نيو لقان ا المستشار  يأ رل فقا

 

 

 شوال  29
 ه  1443

 ربيع الثاني  29
 ه  ١٤٤3

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

   

 205,0٤3,020 192.364.589 الفترة / السنة  بداية  الرصيد في 

 (١2٫678٫٤3١) ( 7.375.106) الفترة / السنة المسدد من توزيعات األرباح خالل  

 ١92٫36٤٫589 184.989.483 السنة  / الرصيد في نهاية الفترة 



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  

١7 

 )تتمة( القضايا القائمة  -17

 

 قضايا مقامة من قبل الغير على الشركة   ب. 

بمبلغ   القيمة  الشركة محددة  القيمة مقابل فسخ عقد.   7,97٤,٤١7يوجد قضايا مقامة على  تم إخطار    لاير سعودي وقضية غير محددة 

 . الشركة من قبل مستشارها القانوني بأن الشركة تتمتع بموقف قوي للفوز بالقضايا المرفوعة 

 
 19  –تأثير كوفيد  -18
 

م، مما تسبب في عدم وجود تيقن  2020( عبر العديد من المناطق الجغرافية في بدايات سنة  ١9-تم تأكيد انتشار فيروس كورونا )كوفيد
السعودية  م، اتخذت حكومة المملكة العربية  2020جوهري حول االقتصاد الكلي، وتعطل األعمال واألنشطة االقتصادية، خالل شهر مارس  

م الحتواء انتشار الفيروس والتي تضمنت فرض قيود على السفر والتجمعات  2020العديد من المبادرات حتى وصلت لما بعد مارس  
 . وفرض أوقات حظر التجول

 
لى العديد من  وعملياتها ونتائجها المالية مؤكد ولكن غير محدد المقدار وتتوقف ع  الشركة إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال  
من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. وتتضمن تلك العوامل معدل انتقال   الشركة العوامل والتطورات المستقبلية التي قد ال تتمكن 

راءات  الفيروس ومدة تفشي المرض واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلج
 والعوامل األخرى.   الشركةعلى النشاط االقتصادي، وتأثيرها على أعمال عمالء 

 
قامت بعمل تقييم لمدى    الشركةوعلى الرغم من صعوبة التنبؤ اآلن بمستوى التأثير الكلي ومداه على األعمال واالقتصاد، إال أن إدارة  

السيولة وأعمالها التجارية بما في ذلك  قيود السفر والطلب على عقارات    الكلية، وقامت بتقدير متطلبات  الشركةالتأثير، على عمليات  
من التأكد اذا كانت افتراضاتها المستخدمة في التقديرات أعاله ستكون صحيحة نتيجة مثل هذه المواقف    الشركة  ولم تتمكن، الخ،  الشركة

العالمي غير م الوباء  لذلك، فإن حجم ومدة وسرعة  المؤكدة، وإضافة  للتخفيف من  غير  اتخذت اإلدارة خطوات عدة  ؤكدين، وبالتالي، 
كما تم التوقف عن تسجيل أيرادات اإليجار المتوقع عدم استمراريتها أو تحصيل    ، تأثيرات الوباء بما في ذلك إجراءات تقليص النفقات

لبنكية واستمرارية عقود اإليجار القائمة وجاهزية  إيرداتها. كما قامت اإلدارة أيضاً بتقييم وضع التدفقات النقدية بما في ذلك التسهيالت ا
 اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضع. 

 

وعلى ضوء الضبابية الحالية فإن أي تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت  
سوف    الشركة جوهرية على القيم الدفترية المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بهذه النتائج وذلك في الفترات المستقبلية، إن إدارة  

كذلك،    .تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة، وستقوم بإطالع المساهمين بالمستجدات بمجرد توفر المزيد من المعلومات تستمر في  
 وبناءاً على المركز المالي وتقييم السيناريوهات المحتملة، ال تعتقد اإلدارة وجود أي مخاطر جوهرية تتعلق بمبدأ االستمرارية. 
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في   المنتهية  الفترة  الشركة  قامتهـ،  ١٤٤3شوال    29خالل  مدى مالئمة تطبيق سياساتها   بعمل  إدارة  لتحديد  تقييما شامال 
أن السياسات المحاسبية في  ، توصلت اإلدارة  وبناء على هذا التقييم  على القوائم المالية.واالفتراضات  المحاسبية والتقديرات  

المالية  لم يتم استخدام بعض المعلومات  انهكما ، لم يتم تطبيقها بشكل صحيح على بعض المعامالت واألرصدةالسنوت السابقة 
وتم تصحيح  نتيجة لذلك، جرى تعديل أرصدة السنة السابقة  .  لتحديد مدى مالئمة التقديرات واالفتراضات  المتوفرة والموثوقة

   للفترات السابقة على النحو التالي:  تأثرتالتي مالية الئم واقال في على مستوى كل البنودتعديل الء من خالل األخطا
 

   1تعديل 
للتطوير )إيضاح    96,392,5١6تمتلك الشركة   في شركة جبل عمر  . ووفقا لسياسة الشركة، تم إعادة قياس عدد  (7سهماً 
أسهم عينية    ١0,١8١,705ت إعادة قياس عدد  تم  اال أنه .  اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملسهماً    86,2١0,8١١
عادة قياس لاير سعودي للسهم بدال من إ  ١0بالقيمة األسمية بمبلغ    غير قصدعن    تعود إلى نفس الفئة والمعامالتفي رأس المال  

 األسهم كاملة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لسياسة الشركة. 
 

   2تعديل 
التجاري والفندق واألبراج و المركز  تتألف من  استثمارية  الشركة عقارات  تأجيرهأخرى  عقارات    ٤لدى  الى أطراف    ايتم 

  أظهر   .  لإلدارة  مقيم خارجي  بناء على تقييم  هـ، تم قياس القيمة العادلة لجميع العقارات  ١٤٤3ربيع الثاني    29بتاريخ    خارجية.
على الرغم    مليون لاير سعودي في عقارين من اجمالي العقارات كما في نهاية السنة المالية.  ٤,3التقييم انخفاض قيمة بمبلغ  

بالرجوع إلى المنهجية تم احتسابها  وأن قيمها العادلة    مدرة للنقدمنفصلة  وحدات  هي  ات  أن هذه العقارحددت  اإلدارة    من أن
واالفتراضات المناسبة وكانت القيم العادلة أقل من القيم الدفترية ، ولم يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة عن غير قصد في  

  السنة المالية المعنية.



 شركة مكة لإلنشاء والتعمير  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  

١8 
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   3تعديل 
شركة جرهم للتنمية والتطوير مليون لاير سعودي في    ١٤,9والبالغة  لقيمة الدفترية لالستثمار  اتم تعديل  في السنوات السابقة،  

، وظلت بنفس م 20١7ديسمبر    3١  للسنة المنتهية فيمراجعة  قوائم مالية  تحمل الخسائر المتراكمة بناء على آخر  فقط  لتعكس  
كما هو مبين تفصيالً ادناه    المتاحةانه بناء على المعلومات الموثوقة  حددت اإلدارة  حتى تاريخ آخر تقرير مالي.    القيمة الدفترية

، وان االنخفاض في قيمة االستثمار  مؤشرات  بوضوحفي السنوات السابقة والتي تبين    أنه لم يتم التعامل معها بالشكل المالئم
 .  فترة سابقة معروضةأقدم يجب االعتراف باالنخفاض في القيمة كامال في كان 
هذه   أظهرتكما  خسائر إضافية.    أظهرتالتي  وم  20١8  لسنةاصدار القوائم المالية لشركة جرهم للتنمية والتطوير    تم -

 للسنةتعديالت  ك  موضححقوق الملكية  زيادة في  مقابل  غير ملموس مولد داخلياً  هام  اثبات أصل  القوائم المالية أيضا  
لتحديد مدى مالئمة اثبات هذا األصل غير  للشركة  لم تتوافر بشأنها معلومات كافية    في تلك القوائم المالية.  السابقة

 الملموس.
 المزيد من الخسائر.   أظهرتالتي  في السنوات السابقة و  20١9  لسنةتم إصدار البيانات المالية لشركة جرهم للتطوير   -
 تقديم خطة اعمال من شركة جرهم للتنمية والتطوير للشركة.  توفير ولم يتم  -

 
  4تعديل 

مليون لاير سعودي    ٤3,7بمبلغ    زكاة إضافية ت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( مطالبة  راصدفي السنوات السابقة،  
مليون لاير سعودي مقابل اجمالي   35,9تقييم اإلدارة، تم تكوين مخصص بمبلغ  بناء على    هـ.١٤٤١هـ إلى  ١٤38للسنوات من  

الزكاة المذكورة  اإلضافية  مطالبات  للشركة  للسنوات  المحاسبية  السياسة  أن حسب  اإلدارة وجدت  تقدير  على  بناء  بالتالي،   ،
 .  مخصص السنوات السابقة للزكاة تعديلوتم  من قيمته بأقلمخصص الزكاة للسنوات السابقة المذكورة تم تسجيله 

 
   5تعديل 
حول القوائم المالية المرفقة، قدرت اإلدارة    9عالقة كما هو مذكور في اإليضاح    طرف ذوشارة إلى المبلغ المستحق من  باإل

من المتوقع فإنه  مع تواريخ محددة، عليه    السداداتأنه في ظل غياب عقد رسمي موقع مع شركة جبل عمر يبين شروط جدول  
 ولي.  منذ االعتراف األلى موجودات متداولة  إ  أن يتم تسوية المبلغ المستحق عند الطلب وبالتالي يجب إعادة تصنيف هذه المبالغ

 
 على القوائم المالية للشركة:  التعديالت لخص اثرم  يبين الجدول التالي

 الفترة السابقة   -نهاية السنة    هـ 1443ربيع الثاني    29كما في    
 التعديل   

 اإليضاح  
كما تم  الرصيد 

   الرصيد المعدل  أثر التعديالت   إصداره سابقا 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   التأثير على قائمة المركز المالي  

     
     متداولةالموجودات غير ال

 219,002,124 ( 4,387,700) 223,389,824 2 عقارات استثمارية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ماليةموجودات 

 الشامل اآلخر 
 
١ 2,504,666,739 181,234,349 2,685,901,088 

 - ( 14,897,030) 14,897,030 3 استثمار في شركة زميلة 
 - ( 309,564,950) 309,564,950 5 عالقة  ذوطرف مبلغ مستحق من 

     
     الموجودات المتداولة 

 309,564,950 309,564,950 - 5 عالقة  ذوطرف مبلغ مستحق من 
     

     حقوق الملكية
أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١ 

1,534,717,344 181,234,349 1,715,951,693 

 108,846,036 ( 4,387,700) 164,085,838 2 أرباح مبقاة
 3  (14,897,030 )  
 4  (35,955,072 )  

     
     المطلوبات المتداولة 

 51,612,036 35,955,072 15,656,964 ٤ الزكاة
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 )تتمة()غير مراجعة(  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
    ه١٤٤3شوال  29 كما في

 )باللاير السعودي(  
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 ـ ه1442  ىاألول  ى جماد1كما في 

  بداية الفترة السابقة  

 التعديل  
 اإليضاح  

كما تم  الرصيد 
 أثر التعديالت     إصداره سابقا 

 الرصيد بعد التعديل 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   التأثير على قائمة المركز المالي 
     

     الموجودات غير المتداولة
الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

 الشامل اآلخر 
 
١ 

 
2,789,١5٤,958 

 
2١٤,833,976 

 
3,003,988,93٤ 

     
 - (١٤,897,030) ١٤,897,030 3 استثمار في شركة زميلة 

     
 - (309,56٤,950) 309,56٤,950 5 عالقة  طرف ذومبلغ مستحق من 

     
     الموجودات المتداولة 

 309,56٤,950 309,56٤,950 - 5 عالقة طرف ذو مبلغ مستحق من 
     

       حقوق الملكية
من   محققة  غير  بالقيمة  أرباح  مالية  موجودات 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١  

١,8١9,205,563 
 

2١٤,833,976 
 

2,03٤,039,539 
     

 ١09,٤37,038 (35,955,072)  ١60,289,١٤0 ٤ األرباح المبقاة  

 3   (14,897,030)  

     
         المطلوبات المتداولة

 ٤3,9١7,802 35,955,072 7,962,730 ٤ زكاة مستحقة 

 

الربع   - هـ 1442شوال   29لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 الثاني للسنة السابقة  

 التعديل  
 اإليضاح  

كما تم إصداره  الرصيد 
 أثر التعديالت  سابقا 

الرصيد بعد  
 التعديل 

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
 الشامل اآلخر 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
       الدخل الشامل اآلخر: 

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو  
 الخسارة  في الفترات الالحقة: 

 
   

صافي أرباح غير محققة من إعادة تقييم   
موجودات مالية مصنفة بقيمتها العادلة من خالل  

 55١,7٤9,١90 ١ الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 

65,١62,9١2 

 
 
 

6١6,9١2,١02 
 6١3,088,99١ 65,١62,9١2 5٤7,926,079 ١ مجموع الدخل الشامل للفترة 
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الربع الثاني   -هـ  1442شوال  29المنتهية في   أشهر لفترة الستة   

 للسنة السابقة 
 التعديل  

 اإليضاح 
إصداره  كما تم الرصيد 

 أثر التعديالت  سابقا 

الرصيد بعد  
 التعديل 

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
 الشامل اآلخر 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     
       الدخل الشامل اآلخر: 

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في قائمة  
 الربح أو الخسارة  في الفترات الالحقة: 

 
   

غير محققة من إعادة تقييم    صافي أرباح
موجودات مالية مصنفة بقيمتها العادلة من 

 ٤00,880,272 1 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 

47,344,928 ٤٤8,225,200 
 ٤33,898,97٤ ٤7,3٤٤,928 386,55٤,0٤6 1 مجموع الدخل الشامل للفترة 

 
 : 6تعديل 

 

شركة سيما تم احتساب القيم العادلة للعقارات االستثمارية بناء على تقييمات أجرتها  هـ،  ١٤٤3بيع الثاني  ر  29كما في   ▪
صة في تقييم هذه األنواع من العقارات   للتقييم العقاري عضو بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين؛ وهي شركة متخص ِ

النظر   اإلدارة  تخالل الفترة، أعادلاير سعودي.    ٤,839,658,959العادلة للعقارات بمبلغ    بلغت القيم  االستثمارية.
في تحديد التقييم المطلوب المستخدمة  أن احد االفتراضات الهامة  األساس واالفتراض المستخدم في التقييم وحددت    في

التقرير المالي. تعتقد ذلك ظروف السوق والممارسات القائمة كما في تاريخ بحاجة إلى تغيير من قبل اإلدارة لتعكس 
 األخذ بعين االعتبار االفتراضات المعقولة الهامةأن اجمالي القيمة العادلة المعدلة للعقارات االستثمارية مع  اإلدارة  

 لاير سعودي.   2,820,202,997
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