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 التنظیم واألنشطة الرئیسیة .١

 

تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمیر كشركة مساھمة سعودیة ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدینة مكة المكرمة تحت  
 .ھ١٤٠٩ذي الحجة  ١بتاریخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١رقم 

 

 ١٨الصادر بتاریخ  ٤٠٣١٠٤٥١٩٠تحت السجل التجاري رقم  الفندقیةمكة شركة  فندق أبراج األول: لدى الشركة فرعین،  
 ٤٠٣١١٠٢١٣٤والثاني: فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمیر لخدمات المعتمرین تحت السجل التجاري رقم  .ھـ١٤٢٤رمضان 
 ھ.١٤٣٩ربیع األول  ١٨بتاریخ الصادر 

 

تقوم الشركة بتعمیر األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطویرھا وإدارتھا وإستثمارھا وشرائھا  
 وتأجیرھا والقیام بكافة األعمال الھندسیة الالزمة لإلنشاء والتعمیر والصیانة وأعمال الھدم والمسح الخاصة بھا.

 

م، أعلنت الشركة عن انھاء العالقة التعاقدیة مع شركة میلینیوم شركة ٢٠١٩یونیو  ١٤الموافق ھ ١٤٤٠شوال ١١ریخ بتا 
اإلدارة والتشغیل للفندق واألبراج (فنادق فئة خمس نجوم) التابعة لھا في مشروعھا األول الواقع أمام المسجد الحرام بمكة 

یر استخدمت حقھا إلنھاء التعاقد مع شركة میلینیوم  لتذرعھا بالظروف القاھرة المكرمة، حیث أن شركة مكة لإلنشاء والتعم
م، وقد تم إخطار ٢٠١٩یونیو ١٣الموافق ھ ١٤٤٠ شوال١٠، وذلك اعتباراً من تاریخ لعدم تنفیذ بعض بنود العقد الجوھریة

قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمیر، وتؤكد شركة شركة میلینیوم بذلك. علماً بأن العمل مستمر بالفندق واألبراج ویتم إدارتھم من 
مكة لإلنشاء والتعمیر بأن إنھاء العالقة التعاقدیة مع شركة میلینیوم لن یكون لھ أي تأثیر سلبي یذكر على القوائم المالیة 

 للشركة.
 

 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي: 
 .المملكة العربیة السعودیة – مكة المكرمة – ٧١٣٤ص.ب   – والتعمیرشركة مكة لإلنشاء  – مركز فقیھ التجاري

 
 أسس اإلعداد .٢

  

 المعاییر المحاسبیة المطبقة .أ
 

في  ةالمعتمد المالي للتقریرالدولیة ر اییلمعلالمرفقة وفقاً  ھ١٤٤٣ربیع اآلخر  ٢٩للسنة المنتھیة في تم إعداد القوائم المالیة 
 .للمراجعین والمحاسبینوالمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة  المملكة العربیة السعودیة

 

 أسس القیاس .ب
 

 بإستثناء ستمراریةستحقاق المحاسبي ومفھوم االوبإستخدام مبدأ االإعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة  تم
" حیث تم قیاسھا بالقیمة العادلة، الشامل اآلخر والدخل الدخل قائمة بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیةفي ستثمارات اال"

ئتمان ستخدام طریقة وحدة االاالمستقبلیة ب لإللتزاماتتم إثباتھا بالقیمة الحالیة یلتزامات منافع محددة للموظفین والتي استثناء اوب
 المتوقعة.

 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  .ج
 

 تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي الذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.
 

 استخدام التقدیرات واألحكام .د
 

ات التي تؤثر على تطبیق   یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة القیام بإجراء بعض األحكام والتقدیرات واالفتراض
روفات وعلى أرباح غیر  ة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص ركة والمبالغ المعروض بیة للش ات المحاس یاس الس

 والتي تظھر ضمن حقوق الملكیة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفي موجودات مالیة بالقیمة المحققة من إستثمارات 
 . من الممكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.والتغیر المتراكم في الخسائر اإلكتواریة لمزایا الموظفین 

تمر. التعدیالت التي تترتب  اس مس ات المتعلقة بھا على أس بیة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراض عنھا التقدیرات المحاس
 یتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت.

ات   یاس ات والتقدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة عند تطبیق الس یحاً للمعلومات عن أھم االفتراض فیما یلي توض
 في القوائم المالیة والتي تم إدراجھا في اإلیضاحات.المحاسبیة والتي لھا أثر ھام على المبالغ الظاھرة 
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 .     أسس اإلعداد (یتبع)٢

 

 د.   إستخدام التقدیرات والحكام
 

 قیاس التزامات مزایا الموظفین 
 

بھا  تقبلیة التي اكتس ركة فیما یتعلق بخطة المزایا المحددة من خالل تقدیر مبلغ المزایا المس اب التزامات الش یتم احتس
اب التزام المزایا المحددة  ول للقیمة الحالیة. یتم احتس م تلك القیمة للوص ابقة وخص الموظفون في الفترات الحالیة والس

ت نویاً من قبل خبیر اكتواري مؤھل باس ات س تخدام األحكام لتقدیر االفتراض خدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم اس
 االفتراضات الرئیسیة. )١٦(االکتواریة. یتضمن اإلیضاح 

 

 انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة  
 

ارةمن خالل تطبیق  یتم تكوین االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة – وقعة لجمیع الذمم اإلئتمانیة المت نموذج الخس
 التجاریة من خالل األسس التالیة: المدینة

شھر، والتي قد تنتج ھذه الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر  ١٢الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة على مدى  –
 شھراً من تاریخ التقریر. ١٢في السداد والمحتملة خالل 

ارة اإلئتمانیة المتوقعة على مدى  – ارة اإلئتمانیة المتوقعة من جمیع أحداث الخس العمر، والتي قد تنتج ھذه الخس
 التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.

 

ول  – ارة اإلئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یطبق القیاس إذا إزدادت المخاطر اإلئتمانیة لألص بة للخس وبالنس
كل كبیر في تاریخ ا ارة اإلئتمانیة المتوقعة على اإلئتمانیة بش لتقریر منذ اإلعتراف األولي لھا، ویطبق قیاس الخس

شركة  ١٢مدى  شكل كبیر. یمكن لل أن تفترض أن المخاطر اإلئتمانیة على شھراً إذا لم تزید ھذه المخاطر اإلئتمانیة ب
كل كبیر  –أداة مالیة لم تزداد  ألداة المالیة لدیھا مخاطر إئتمانیة منذ اإلعتراف األولي لھا إذا تم تحدید أن ا –بش

ارة اإلئتمانیة المتوقعة على مدى العمر یطبق دائماً للذمم المدینة  ة في تاریخ التقریر. إال أن قیاس الخس منخفض
أن تختار تطبیق ھذه السیاسة أیضاً  للشركةالتجاریة وأصول العقود دون وجود عنصر تمویلي جوھري، بحیث یمكن 

 تجاریة مع عدم وجود عنصر تمویلي جوھري.للذمم المدینة ال
 

 انخفاض قیمة المخزون 
 

ترداد أو  تقوم اإلدارة بتقدیر انخفاض قیمة المخزون إلى القیمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفة المخزون غیر قابلة لالس
أو أي عوامل أخرى تتسبب تعّرض المخزون للتلف أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البیع أقل من التكلفة 

تند تقدیرات القیمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر األدلة  ترداد عن القیمة الدفتریة. وتس في انخفاض القیمة القابلة لالس
كل  عار أو التكالیف المرتبطة بش تخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التقلبات في األس موثوقیة في وقت اس

ر ب نة مباش أحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة الس
 المالیة.

 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات 
 

تخدام تھالك اعتماًدا على االس اب االس ركة بتقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات بھدف احتس  تقوم إدارة الش
تاجیة  یة لألعمار اإلن لھ. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبق لذي تتعرض  مادي ا رر ال ھذه الموجودات والض المتوقع ل
سنوي للتأكد من أنھا تعكس المنفعة المتوقع الحصول علیھا، وفي حال وجود فرق یتم التعامل  شكل  وطریقة االستھالك ب

 التغییر والسنوات الالحقة). معھ كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة (في سنة
 

 االستثمارات العقاریة 
 

"االستثمارات العقاریة".  ٤٠تحدد الشركة ما إذا كان عقار ما مؤھالً كاستثمار عقاري وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
كل كبیر  تقلة بش دار حكمھا، بالنظر فیما إذا كان العقار ینتج تدفقات نقدیة مس ركة، عند إص عن الموجودات تقوم الش

نیفھ  ركة یجب أن یتم تص ركة أن المركز التجاري المملوك من قبل الش ركة. وقد قررت الش األخرى التي تحتفظ بھا الش
 كجزء من االستثمارات العقاریة بدالً من ممتلكات ومعدات.

 

 مخصص الزكاة 
ل إلى  كل نھائي حتى یتم التوص من درجة من التقدیر فیما یتعلق ببنود معینة ال یمكن تحدیدھا بش اب الزكاة یتض إن إحتس

أو حسب القرارات القانونیة ذات العالقة وقد ینتج عن التسویة النھائیة لبعض  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركقرار مع 
 دیة.ھذه البنود أرباح أو خسائر أو تدفقات نق
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

 

رى تم إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخ
عودیة  بینالمعتمدة من الھیئة الس بیة الھامة في إعداد للمراجعین والمحاس ات المحاس یاس نة متماثلة مع . إن الس القوائم المالیة للس

ات التي یاس نة المنتھیة في  تم الس تثناء أثر تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة  ھ ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠إتباعھا للس كما في بإس
 ).٣٢( إیضاح

 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة .أ
 

رف في تاریخ   عار الص ركة وفقًا ألس یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة المعنیة للش
تلك المعامالت. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقریر إلى العملة الوظیفیة 

ائدة في ذلك التاریخ.  رف الس عار الص ائر العمالت األجنبیة من البنود النقدیة الفارق بین التكلفة بأس تمثل أرباح أو خس
المطفأة بالعملة الوظیفیة في بدایة الفترة معدلة بسعر الفائدة الفعال خالل الفترة والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبیة المحولة 

 .السنةبسعر الصرف في نھایة 
ھا بالقیمة العادلة إلى العملة الوظیفیة  یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر  النقدیة بالعمالت األجنبیة التي یتم قیاس

ائدة في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة بالعملة األجنبیة  رف الس عار الص بأس
 لمعاملة.ستخدام سعر الصرف في تاریخ ااوالتي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة ب

 
 تحقق اإلیرادات .ب

 

یتم  تشتمل اإلیرادات على القیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مقابل تقدیم الخدمات في السیاق العادي ألنشطة المنشأة.
تدرج المنشأة اإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس  عرض اإلیرادات بعد خصم الضرائب والخصومات والمرتجعات و

اإلیرادات والتكالیف ذات الصلة بشكل موثوق بھ ومن المحتمل أن تكون قابلیة تحصیل المستحقات ذات الصلة مضمونة مبلغ 
 بشكل معقول.

 یتم قید االیرادات بالقیمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سیتم استالمھا واالعتراف بھا عند تقدیم الخدمة كما یلي:
 

 إیرادات اإلیجار 
 

على مدى فترة اإلیجار.یتم  وفقاً ألساس االستحقاق االعتراف بإیرادات التأجیر التشغیلي على أساس القسط الثابتیتم 
غیلي إلی القیمة الدفتریة للموجود  رة المبدئیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد التأجیرالتش افة التكالیف المباش إض

 بت علی مدى فترة اإلیجار.المؤجر ویتم االعتراف بھا علی أساس القسط الثا
 

 اإلیرادات من الفندق 
 

روبات وغیرھا من الخدمات المرتبطة بھا ویتم  نادق من اإلیرادات من الغرف واألطعمة والمش تتكون إیرادات الف
 أو تقدیم الخدمات. وفقاً ألساس االستحقاق االعتراف بھا عند بیع البضاعة
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 الھامة (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة .      ٣
 

 مزایا الموظفین .ج
 

 مكافأة نھایة الخدمة 
 

عودي   ات تدفع للموظفین بعد إنتھاء خدماتھم. ووفقاً لنظام العمل الس إن خطة المزایا المحددة ھي خطة تعویض
بب  نوات الخدمة والراتب وس داد مبالغ للموظفین عند إنتھاء خدماتھم والتي تعتمد عادة على س ركة بس تقوم الش

 الخدمة. انتھاء
 

تخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة كل   طة التقییم االكتواري باس یتم تحدید مكافأة نھایة الخدمة بواس
امل اآلخر  ائر الناتجة من إعادة التقییم االكتواري في قائمة الدخل الش جیل األرباح أو الخس نة مالیة. یتم تس س

رة في  للفترة التي حدث فیھا إعادة التقییم. وتنعكس إعادة امل اآلخر مباش القیاس المعترف بھا في الدخل الش
سابقة في الربح أو الخسارة  األرباح المبقاة وال یتم إدراجھا ضمن الربح أو الخسارة. یتم احتساب تكلفة الخدمة ال

م في بدایة الفترة على  عر الخص افي الفائدة من خالل تطبیق س اب ص  لتزاماخالل فترة تعدیل الخطة. ویتم احتس
 مزایا الموظفین المحددة.

 

 تصنف تكالیف المزایا المحددة على النحو التالي: 
تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكالیف الخدمة الجاریة، تكلفة الخدمة السابقة، فضالً عن األرباح والخسائر الناتجة  

 عن رفع وسداد مزایا الموظفین)؛
 تكلفة الفائدة؛ و 
 إعادة القیاس. 

 

روف إن تكلفة الخدمة ال  من مص ارة ض حالیة لخطة المزایا المحددة یتم االعتراف بھا في قائمة الربح أو الخس
عام الحالي وحاالت  ناتجة عن خدمة الموظف في ال یا المحددة ال یا الموظفین. تعكس الزیادة في إلتزام المزا مزا

 قائمة الربح أو الخسارة.تغییر وتقلیص وتسویة المزایا. یتم إدراج تكالیف الخدمة السابقة على الفور ضمن 
ات االكتواریة في   ویات والتغییرات في االفتراض ائر االكتواریة الناتجة من التس یتم تحمیل وقید األرباح والخس

 حقوق الملكیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فیھا.
 

 مزایا الموظفین قصیرة األجل 
 

نویة یتم إثبات وقیاس االلتزام عن  المزایا التي تعود على الموظفین فیما یتعلق باألجور والرواتب واإلجازات الس
ومة من المزایا المتوقع دفعھا  یة في الفترة التي یتم تقدیم الخدمة فیھا على المبالغ غیر المخص واإلجازات المرض

 مقابل تلك الخدمة.
 

 تكالیف مزایا التقاعد 
 

اھمة في تكالیف م ركة بالمس ة العامة للتأمینات تقوم الش س ة بالموظفین وفقاً ألنظمة المؤس زایا التقاعد الخاص
بة من أجور الموظفین. یتم التعامل مع المدفوعات لخطط مزایا التقاعد المدارة من قبل  ب كنس االجتماعیة وتحتس

اوي االلتزام الن ركة بھذه الخطط یس اتج عن خطط الحكومة كمدفوعات لخطط مزایا محددة نظراً ألن إلتزام الش
 المزایا المحددة. یتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند استحقاقھ.

 
 الزكاة .د

 

ركة للزكاة وفقاً ألنظمة ھیئة   ع الش ریبة ولزكاة واتخض افیة  جماركالالض اب المبالغ اإلض ("الھیئة"). یتم احتس
 التي یتم فیھا تحدید ھذه المبالغ. السنةالمستحقة، إن وجدت، عند االنتھاء من عملیات التقییم النھائیة في 

تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة في المملكة العربیة السعودیة بموجب أنظمة  
في المملكة العربیة السعودیة. یتم حجز ھذه المبالغ بالنیابة عن األطراف غیر المقیمة  جماركالالضریبة ولزكاة واھیئة 

 وبالتالي ال یتم االعتراف بھا ضمن الربح أو الخسارة.
 
 المصروفات .ه

 

جمیع المصروفات األخرى، ما عدا تكلفة الخدمة، تصنف باعتبارھا مصروفات إداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة 
اس منتظمبین تكل روفات اإلداریة إن لزم األمر، على أس روفات في قائمة الدخل بموجب  فة الخدمة والمص ویتم قید المص

 .اساس االستحقاق
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).      ٣
 

 المخزون .و
 

اب  افي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم احتس ط یتم قیاس المخزون بالتكلفة أو ص تكلفة المخزون وفقاً لطریقة المتوس
افي القیمة القابلة للتحقق ھي  ول المخزون إلى الموقع وفي حالتھ الراھنة. ص من النفقات المتكبدة لوص المرجح والتي تتض

 سعر البیع المقدر في سیاق النشاط العادي للشركة، بعد خصم التكالیف المقدرة إلتمام البیع.
 
 الممتلكات والمعدات .ز

 

 االعتراف والقیاس )١
 

ائر االنخفاض في القیمة المتراكمة،   تھالك المتراكم وخس م االس یتم قیاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خص
 إن وجدت.

. تتضمن تكلفة الموجودات التي یتم إنشاؤھا داخلیاً تكلفة المواد الموجودتتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء  
رة  غیلھا في والعمالة المباش تلزمھا عملیة تجھیزھا إلى الحالة التي یتم تش رة األخرى التي تس والتكالیف المباش

 موقعھا وفي الغرض الذي تم اقتناؤھا من أجلھ.
بة   یة أو الجوھریة من أحد بنود الممتلكات والمعدات، تتم المحاس عندما یختلف العمر اإلنتاجي للمكونات الرئیس

تبعاد عن تلك المكونات كبنود منفص ائر الناتجة عن اس من الممتلكات والمعدات. یتم تحدید األرباح والخس لة ض
تبعاد مع القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم  الت االس أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحص

 االعتراف بھا بالصافي ضمن اإلیرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة.
افي قیمتھا الدفتریة فإنھ یتم تخفیض عندما یقل المبلغ   ترداده من اي من الممتلكات والمعدات عن ص الممكن اس

 قیمتھا إلى القیمة الممكن استردادھا وقید التدني في قائمة الدخل.
 

 التكالیف الالحقة )٢
تقبلیة متوقعة  تبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منھا أو عندما ال یعود أي منافع مس تخدامھا  یتم اس من اس

 أو من التخلص منھا.
عندما یكون  الموجودیتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك  

تقبلیة من ذلك الجزء من  ادیة مس ركة، وعندما یمكن قیاس التكلفة  الموجودمن المحتمل تدفق مزایا اقتص للش
كل موثوق. یتم إلغاء ق تبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة للممتلكات بش ید القیمة الدفتریة لذلك الجزء المس

 والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
یتم المحاسبة عن عملیات الفحص والصیانة الرئیسیة باعتبارھا عنصراً مستقالً إذا تم استخدامھا خالل أكثر من  

 القیمة الدفتریة لھذا المكون بالرجوع إلى سعر السوق الحالي لھذه اإلصالحات.  مالیة واحدة. یتم تحدید سنة
 

 االستھالك )٣
 

تھالك ألحد بنود الممتلكات والمعدات (وھو تكلفة   تھالك التوزیع المنھجي للمبلغ القابل لالس  الموجودیمثل االس
 نتاجي.أو أي مبلغ بدیل عن التكلفة، ناقصا قیمتھ المتبقیة) على مدى عمره اإل

وإحتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى  بإستثناء االراضي یتم تحمیل اإلستھالك على قائمة الربح أو الخسارة 
كل دقیق  األعمار المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات، حیث أن ھذه ھي الطریقة األمثل التي تعكس بش

تھالك المزایا اال ادیة الكامنة في مدى إس تھالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد . الموجودقتص یتم إس
ل على  وف تحص ركة س كل معقول بأن الش ر، ما لم یكن من المؤكد بش اإلیجار وأعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقص

 نھایة مدة عقد اإلیجار.  الملكیة في
 األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات للفترة الحالیة وفترات المقارنة ھي كما یلي: 

 

 البیان السنوات
 مباني ٨٣٫٣٣

 تشغیل معدات ١٠
 وتركیبات ومفروشات أثاث ١٠-٢٬٥
 سیارات ٤

 

ستھالك، األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة في نھایة كل سنة مالیة ویتم إجراء التعدیالت ویتم مراجعة طرق اال 
 بأثر مستقبلي عند اللزوم.
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 (یتبع) الھامةملخص السیاسات المحاسبیة .      ٣
 

 اإلستثمارات العقاریة .ح
 

ة. ستثمارات عقاریاك یتم تصنیف العقارات المحتفظ بھا بغرض تحقیق إیرادات إیجاریة أو مكاسب رأسمالیة أو كالھما 
ستھالك متراكم وأي خسائر استثمارات العقاریة بشكل أولي بالتكلفة متضمنة تكالیف المعاملة ناقًصا أي یتم قیاس اال

 لإلنخفاض في القیمة، إن وجدت. متراكمة
 ستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة.یحتسب اال 

 

 السنوات األصل
 ٨٣٫٣ - ٣٣٫٣ مباني
 ١٠ وتركیبات ومفروشات أثاث

 

 ستھالك على األرض.احتساب أي اال یتم  
 والقیمة المتبقیة بشكل دوري للتأكد من أن طریقة وفترة ستھالكاال حتسابایتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة وطریقة  

 قتصادیة من ھذه الموجودات.ستھالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االاال
 

 اإلستثمار في المنشآت الزمیلة .ط
 

، وھي لیست منشأة تابعة أو حصة في مشروع مشترك.  علیھاالمنشأة الزمیلة ھي منشــاة یمارس المستثمر تأثیراً ھامــاً  
سلطــة المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسـات المالیة والتشغیلیة للمنشأة المستثمر بھا  یعرف التأثیر الھام بانھو

 ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات.
الزمیلـة باستخـدام طریقـة حقـوق الملكیة. بمـوجب طریقـة حقـوق الملكیـة، یتم إحتسـاب إستثمـارات المنشأة في منشأتھا  

یتم اإلعتراف أولیاً باإلستثمار في المنشأة الزمیلة بالتكلفة ویتم زیادة أو إنقاص المبلغ المسجل لإلعتراف بحصة المستثمر 
ف بحصة المستثمر من أرباح أو خسائر الجھة بعد تاریـخ الشراء. ویتم اإلعترا بھاالمستثمر  الجھةأرباح أو خسـائر  من

المستثمر بھا في حساب الربح أو الخسارة للمستثمر. تخفض التوزیعات المستلمة من الجھة المستثمر بھا من المبلغ 
 المسجل لإلستثمار.

الدخل الشامل یتم تعدیل المبلغ المسجل كإستثمار بالتغیر في الحصة في الجھة المستثمر بھا والناتجة عن التغیر في  
 األخر. یتم اإلعتراف بحصة المستثمر في ذلك التغیر من ضمن دخلھ الشامل األخر.

تحذف األرباح و الخسـائر الناتجـة من المعامـالت الداخلیة بین المنشأة و المنشآت الزمیلة بقیمة حصـة المنشأة في  
 المنشآت الزمیلة ذات العالقة.

 
 عقود االیجار .ي

 

دایة العقد ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. ویكون العقد عقد إیجار أو ینطوي تحدد المنشأة في ب
على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على إستخدام موجود محدد لفترة من الزمن مقابل عوض. ولتقییم ما إذا 

 من الزمن یجب على المنشأة تقییم ما إذا كان:كان العقد ینقل حق السیطرة إلستخدام موجود محدد لفترة 
 الحصول على ما یقارب كافة المنافع االقتصادیة من استخدام الموجود المحدد بدرجة كبیرة. حق 
توجیھ السیطرة على إستخدام الموجود المحدد. تحفتظ المنشأة بھذا الحق عندما یكون لدیھا حق إتخاذ القرارت األكثر  حق 

صلة بتغییر طریقة إستخدام الموجود وألي غرض. في حاالت نادرة حیث یكون القرار المتعلق بكیفیة إستخدام الموجود 
 خدام الموجود في حالة:وألي غرض محدد سابقاً، یحق للمنشأة توجیة إست

 للمنشأة الحق في تشغیل الموجود، أو 
 صممت المنشأة الموجودات بطریقة تحدد مسبقاً كیف سیتم إستخدامھا وألي غرض. 

 

 حق إستخدام الموجودات
 

م الموجودات وإلتزام عقد التأجیر في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. یقاس حق إستخدام دابإثبات حق إستخ المنشأةتقوم  
ً بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ المبدئي إللتزام عقد التأجیر المعدل بأي مدفوعات لعقد اإلیجار تم  الموجودات مبدئیا
تقدیمھا في أو قبل تاریخ البدء، باإلضافة الى أي تكالیف مباشرة مبدئیة متكبدة وتكالیف التفكیك واإلزالة المقدرة للموجود 

 األساسي أو الموقع الذي یوجد فیھ، مطروحاً أي حوافز إیجار مستلمة. األساسي أو إلستعادة الموجود
یتم تحدید األعمار و على مدى العمر اإلنتاجي لھا أو عقد اإلیجار أیھما أقل.حقاً إستھالك حق إستخدام الموجودات ال یتم 

ة إلى ذلك، یتم تخفیض حق المقدرة لحق إستخدام الموجودات على نفس أساس الممتلكات والمعدات باإلضاف اإلنتاجیة
إستخدام الموجودات بشكل دوري من خسائر اإلنخفاض في القیمة إن وجدت ویتم تعدیلھا لبعض عملیات إعادة قیاس 

 إلتزام عقد اإلیجار.
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 إلتزام عقد اإلیجار
 

، ویتم عقد االیجاربالقیمة الحالیة لدفعات االیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخیتم بتاریخ بدایة عقد االیجار قیاس التزام  
خصم دفعات االیجار بإستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل بسھولة، وإذا لم 

 تراض اإلضافي للمستأجر.یكن في االمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة فیجب ان یستخدم المستأجر معدل اإلق
تتكون دفعات االیجار في تاریخ بدایة عقد االیجار المدرجة في قیاس التزام عقد االیجار من الدفعات التالیة لحق إستخدام  

 الموجود محل العقد خالل مدة عقد االیجار والتي لم یتم سدادھا في تاریخ بدایة عقد اإلیجار:
 مستحقة التحصیل. دفعات ثابتھ ناقصاً أي حوافز إیجار 
دفعات عقد إیجار متغیرة تعتمد على مؤشر أو معدل یتم قیاسھا أولیاً باستخدام المؤشر أو المعدل في تاریخ بدایة عقد  

 اإلیجار.
 مبالغ یتوقع دفعھا بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. 
 ھذا الخیار بصورة معقولة. سعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة 
 دفعات الغرامات إلنھاء عقد اإلیجار إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر خیار إنھاء عقد اإلیجار. 

 

یتم قیاس إلتزام عقد اإلیجار بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إعادة القیاس عندما یكون ھناك تغیر في  
عقود اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في المؤشر أو السعر، إذا كان ھناك تغیر في تقدیر المنشأة للمبلغ  مدفوعات

المتوقع دفعة بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت المنشأة بتغییر تقییم ما إذا كان سیتم ممارسة خیار شراء أو 
 تمدید أو إنھاء.

اإلیجار بھذه الطریقة یتم إجراء تعدیل مقابل على القیمة الدفتریة لحق إستخدام الموجودات،  عندما یعاد قیاس إلتزام عقد 
 أو یتم تسجیلة في الربح أو الخسارة إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة لحق إستخدام الموجودات إلى الصفر.

صیرة األجل التي لھا مدة إیجار تبلغ ال یتم اإلعتراف بحق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإلیجار لعقود إیجار ق 
شھراً أو أقل وعقود إیجار للموجودات منخفضة القیمة. تقوم المنشأة بإثبات مدفوعات عقود اإلیجار المرتبطة بعقود  ١٢

 اإلیجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.
 

 األدوات المالیة .ك
 

 نھ موجوداً مالي ألحد الكیانات وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لجھة أخرى.األداة المالیة ھي أي عقد ینتج ع
 

 الموجودات المالیة: .أ
 تتضمن الموجودات المالیة :

 النقد 
 حق تعاقدي لتلقي النقد أو موجود مالي من كیان أخر  
 حق تعاقدي إلستبدال األدوات المالیة مع كیان أخر في الظروف المالئمة للكیان  
غیر مشتق حیث یكون الكیان ملزما أو قد یكون ملزما بتلقي رقم متغیر من أدوات حقوق الملكیة الخاصة  عقد 
  الشركةب

 

 التصنیف واالعتراف األولي
 موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة: الشركةتصنف  

الدخل، أو من خالل الدخل الشامل  مةقائالموجودات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة (إما من خالل  
 اآلخر).

 الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. 
 

إلدارة الموجودات المالیة و على الشروط التعاقدیة   الشركةیعتمد التصنیف على نموذج األعمال المستخدم في  
 للتدفقات النقدیة.

الدخل أو الدخل  قائمةلعادلة، یتم تسجیل المكاسب والخسائر إما في بالنسبة للموجودات التي یتم قیاسھا بالقیمة ا 
الشامل اآلخر. وبالنسبة لإلستثمار في أدوات الدین، فإنھ یعتمد على نموذج األعمال الخاص بھذا اإلستثمار. أما 

إختیار ال رجعة قد قامت بإجراء  الشركةبالنسبة لإلستثمار في أدوات حقوق الملكیة فیعتمد ذلك على ما إذا كانت 
فیھ في وقت اإلعتراف األولي للمحاسبة عن أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 بإعادة تصنیف أدوات الدین فقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك الموجودات. الشركةتقوم  
(غیر المصنفة ضمن فئة القیمة العادلة من خالل بیان  موجوداتھا المالیة الشركةعند االعتراف األولي تقیس  

الدخل) بالقیمة العادلة مضافا لھا تكالیف المعامالت ذات العالقة المباشرة لإلستحواذ على الموجودات المالیة. أما 
الدخل فیتم تسجیل تكالیف المعامالت  قائمةفي حالة الموجودات المالیة المصنفة ضمن فئة القیمة العادلھ من خالل 

 الدخل. قائمةفي 
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤٣ اآلخرربیع  ٢٩في للسنة المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

١٦ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).      ٣
 

 القیاس في الفترة الالحقة
 

 أدوات حقوق الملكیة:
إختیار عرض ارباح  الشركةیتم قیاس جمیع االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة وفي حال قررت إدارة  

أو خسائر القیمة العادلة في استثمارات حقوق الملكیة ضمن الدخل الشامل اآلخر، فال یمكن الحقا إعادة تصنیف 
أرباح أو خسائر القیمة العادلة ضمن قائمة الدخل، ویستمر اإلعتراف بتوزیعات األرباح من ھذه اإلستثمارات في 

 في إستالم الدفعات.  الشركةحق  قائمة الدخل على أنھا دخل عندما یثبت
إن خسائر إنخفاض القیمة و عكس خسائر إنخفاض القیمة على اإلستثمارات في حقوق الملكیة التي تم قیاسھا  

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال یتم معالجتھا بشكل منفصل عن التغییرات األخرى في القیمة 
 العادلة.

ات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل في األرباح/ یتم االعتراف بالتغیر 
 (الخسائر) األخرى في قائمة الدخل حسب مقتضى الحال.

 

 أدوات الدین:
 

إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدیة  الشركةیعتمد القیاس في الفترة الالحقة ألدوات الدین على نموذج أعمال 
 بتصنیف أدوات الدین من خالل: الشركةللموجودات. وھناك ثالث فئات للقیاس وتقوم 

 

 التكلفة المطفأة:  
 

الموجودات المالیة المحتفظ بھا للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في أصل اإلستثمار والفوائد العائدة علیھ 
بالتكلفة المطفأة. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من أدوات الدین بالتكلفة المطفأة والتي ال تكون ویتم قیاسھا 

من عالقة تحوط من ضمن الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء اإلعتراف أو في حال وجود تدني علیھا. یتم  ءاً جز
 قة معدل الفائدة الفعال.اإلعتراف بإیرادات الفوائد من الموجودات المالیة بإستخدام طری

 

 ): FVOCIالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( 
الموجودات المالیة المحتفظ بھا للحصول على تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبیعھا، حیث تتمثل التدفقات النقدیة بموجود 

ن خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر. اإلستثمار والفوائد العائدة علیھا ویتم قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة م
التغیرات في القیمة العادلة یتم اإلعتراف بھا من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثناء اإلعتراف باإلرباح أو الخسائر 
التي تتعلق بانخفاض القیمة وإیرادات الفوائد وأرباح / خسائر عملیات الصرف األجنبي في قائمة الدخل. وعندما 

الموجودات المالیة یتم تحویل األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر یتم إستبعاد 
من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل، ویتم اإلعتراف بھا كأرباح أو خسائر أخرى وإیرادات الفوائد من الموجودات 

 فائدة الفعال.المالیة یتم معالجتھا كفوائد مالیة بإستخدام طریقة معدل ال
 

 القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 
 

الموجودات التي ال تستوفي معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم قیاسھا بالقیمة 
أدوات الدین العادلة من خالل قائمة الدخل. ویتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن قیاس اإلستثمار في 

بالفترة الالحقة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي ال تعد جزًءا من عالقة تحوط ضمن قائمة الدخل ویتم 
اإلعتراف بھا بالصافي كأرباح أو خسائر في الفترة التي تنشأ بھا. كما یتم اإلعتراف بدخل الفوائد من ھذه 

 الموجودات المالیة كفوائد مالیة.
 

 الفائدة الفعالةطریقة 
 

طریقة الفائدة الفعالة ھي طریقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتخصیص دخل الفوائد خالل الفترة ذات العالقة. 
المتوقعة بما في ذلك جمیع الرسوم والنقاط ویعتبر معدل الفائدة الفعال ھو المعدل الذي یخصم الدفعات النقدیة المستقبلیة 

ً لنسبة الفائدة الفعلیة وتكالیف المعامالت وغیرھا من االقساط أو المدفوعة أو  المقبوضة والتي تشكل جزءاً متمما
من خالل العمر المتوقع ألداة الدین، أو إذا كان مناسباً في الفترة األقصر زمنًا إلى صافي القیمة  الخصومات األخرى

 الدفتریة عند االعتراف األولي.
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 باللایر السعودي

١٧ 

 

 ت المحاسبیة الھامة (یتبع)ملخص السیاسا.      ٣
 

 انخفاض القیمة 
 

بتقییم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مستقبلي وذلك للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة والقیمة  الشركةتقوم  
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تعتمد منھجیة انخفاض القیمة المطبقة على ما إذا كان ھناك زیادة كبیرة في 

ن ھناك تغیرات جوھریة على مخاطر االئتمان لألداة ، إال انھ إن لم یكمنذ االعتراف المبدئي مخاطر االئتمان
المالیة منذ االعتراف المبدئي فتقوم الشركة بقیاس مخصص الخسارة لالداة المالیة بقیمة تعادل الخسائر االئتمانیة 

  شھراً. ١٢المتوقعة لفترة 
قم للتقریر المالي ر لمعیار الدوليایسمح بھ ي لذالمبسط النھج ا الشركةتطبق ، یة فقط رلتجاالمدینة ابالنسبة للذمم  

 ت.لمبدئي للمستحقاالتحقق العمر من ى المتوقعة على مدالخسائر ت اثباإ والذي یتطلب )٩(
 

 المطلوبات المالیة: .ب
 

 تصنف المطلوبات المالیة :
 التزام تعاقدي لتسلیم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى. 
 المالیة مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غیر إیجابیة للمنشأة.التزام تعاقدي لتبادل األدوات   
 .الشركةملتزمة بتقدیم عدد متغیر من أدوات حقوق الملكیة الخاصة ب الشركةعقد غیر مشتق تكون  

 

 االعتراف المبدئي
 

. تتضمن المطلوبات المالیة بعد خصم تكالیف المعاملة یتم االعتراف بالمطلوبات المالیة بشكل أولي بالقیمة العادلة
 لتجاریة وغیرھا من الذمم الدائنة.الذمم الدائنة ا للشركة

 

 القیاس في الفترة الالحقة
 

بإستخدام طریقة الفائدة الفعالة أو  جمیع المطلوبات المالیة بعد اإلعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة بقیاس الشركةتقوم 
 ادلة من خالل الربح أو الخسارة.بالقیمة الع

 

 تقاص األدوات المالیة
 

یتم إجراء التقاص بین الموجودات والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما 
وتسویة تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات 

 المطلوبات في نفس الوقت.
 

 استبعاد الموجودات والمطلوبات المالیة 
 

بإستبعاد الموجود المالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجود ، أو عندما  الشركةتقوم  
بنقل أو  الشركةبتحویل الموجود المالي وكافة مخاطر ومزایا ملكیة الموجود إلى طرف آخر. إذا لم تقم  تقوم

بحصتھا المحتفظ  الشركةالملكیة واستمرت في السیطرة على الموجودات تعترف  ومنافعاالحتفاظ بكافة مخاطر 
ملكیة  ومنافعباإلحتفاظ بجمیع مخاطر  الشركةمت بھا في الموجود وااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تدفعھا. إذا قا

باالعتراف بالموجودات المالیة واإلعتراف باإللتزامات المصاحبة  الشركةالموجودات المالیة بشكل جوھري تستمر 
 للنقد المستلم.

ة للموجود ومبلغ عند إلغاء اإلعتراف بالموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة، یتم اثبات الفرق بین القیمة الدفتری 
المقابل المستلم و المستحق في قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، عند الغاء اإلعتراف باإلستثمار في أداة دین مصنفة 

. فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة FVOCIكإستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 
ي إعادة التقییم یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أوالخسارة. عند إلغاء اإلعتراف التي سبق اإلعتراف بھا ضمن إحتیاط

بإختیار اإلعتراف األولي لھا من خالل قیاسھا بالقیمة  قامت الشركةباإلستثمار في أدوات حقوق الملكیة التي 
م اإلعتراف بھا في ، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تFVOCIالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 إحتیاطي إعادة تقییم اإلستثمارات ال یتم تصنیفھا إلى ربح أو خسارة، ولكن یتم تحویلھا إلى األرباح المبقاة.  
یتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالیة فقط عندما یتم اإلعفاء من المطلوبات أو إلغاؤھا أو انتھاء إستحقاقھا  

، أو مستحقة الدفعن القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة المستبعدة والمبالغ المدفوعة وصالحیتھا. یتم إثبات الفرق بی
 مطلوبات متكبدة في قائمة الدخل.بما في ذلك أي موجودات غیر نقدیة محولة أو 
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١٨ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).      ٣

 

 الذمم المدینة
 

المستحقة من العمالء مقابل البضائع أو الخدمات التي یتم إجراؤھا في سیاق العمل الذمم المدینة التجاریھ ھي المبالغ 
بعد تاریخ كل تقریر ، تظھر الذمم  یتم تسجیل الذمم التجاریة المدینة بسعر المعاملة عند اإلعتراف المبدئي. .العادي

الشركة المنھج المبسط في تحمیل  تطبق التجاریة المدینة بالصافي بعد طرح مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة.
ویتم تقدیر  خسائر ائتمانیة متوقعة ، والتي تتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقع على مدى أعمارھا الزمنیة.

الخسائر االئتمانیة المتوقعة لتلك الموجودات المالیة بإستخدام انظمة معینة للمخصص تستند الى خبرة الخسارة االئتمانیة 
ركة ویتم تعدیلھا بما یتوافق مع العوامل المتعلقة بالمدینین واالوضاع االقتصادیة العامة وتقییم كل من السابقة للش

 ا في ذلك القیمة الزمنیة للموجود حسب الحاجة.ماالوضاع الحالیة والمستقبلیة في تاریخ القوائم المالیة ب
 

 النقد وما في حكمھ
 

والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغیرھا من االستثمارات قصیرة األجل  النقد وما في حكمھ یشمل النقد في الصندوق
 ذات السیولة العالیة التي یكون تواریخ استحقاقھا خالل ثالثة أشھر أو أقل.

 

 نخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیةاال 
 

الضریبة  وموجوداتتقوم الشركة بتاریخ كل تقریر مالي بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (بخالف المخزون  
نخفاض القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة االمؤجلة) لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على 

 نخفاض في القیمة.ھرة سنویاً لتحدید االختبار الشاسترداد. یتم القابلة لال الموجود
نخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات ولغرض اختبار اال 

نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة 
د. یتم توزیع الشھرة الناتجة من دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي من لنق

 المتوقع أن تستفید من عملیات الدمج.
 ؛تكالیف البیع اا أو قیمتھا العادلة ناقصً ستخدامً اأو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكثر  للموجودسترداد إن القیمة القابلة لال 

ستخدام استخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخفضة إلى قیمتھا الحالیة بأیھما أكبر. یعتمد تحدید القیمة عند اال
أو وحدة للموجود معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة 

 قد.إنتاج الن
 سترداد.أو وحدة تولید النقد عن قیمتھ القابلة لالللموجود نخفاض في القیمة إذا زادت القیمة الدفتریة عتراف بخسارة االیتم اال 
الدفتریة ألي شھرة  القیمة نخفاض في القیمة ضمن الربح أو الخسارة. یتم توزیعھا أوال لتخفیضعتراف بخسائر االیتم اال 

 الدفتریة للموجودات األخرى في وحدة إنتاج النقد علی أساس تناسبي. القیمة المولدة للنقد، ثم لتقلیلموزعة على الوحدة 
األخرى، یتم عكس خسارة الھبوط في  بالموجوداتال یتم عكس خسارة الھبوط في القیمة فیما یتعلق بالشھرة. فیما یتعلق  

ستھالك واإلطفاء، القیمة الدفتریة التي تم تحدیدھا، بعد خصم اال وجودللمالقیمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القیمة الدفتریة 
 في حال لم یتم إثبات خسارة الھبوط في القیمة.

 

 رأس المال .ل
 

 ینطبق علیھا تعریف یتم تصنیف األدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكیة (حقوق مساھمین) فقط إلى الحد الذي ال
 یف األسھم العادیة للشركة كأدوات حقوق ملكیة (حقوق مساھمین).لتزام. یتم تصنأو اال الموجود

 

 حتیاطي النظامياال .م
 

ً للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة، على الشركة تحویل ما نسبتھ  من صافي دخلھا  ٪١٠وفقا
جتماع امن رأس المال. وافق المساھمون في الشركة في  ٪٣٠حتیاطي حتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االاالسنوي إلى 

م، على النظام األساسي ٢٠١٧مارس  ١٣، الموافق ھ١٤٣٨جمادى اآلخرة  ١٤الجمعیة العمومیة غیر العادیة بتاریخ 
٪ من ٣٠حتیاطي النظامي من النظام األساسي لیصبح اال ١/٤٤بالنظام الجدید. وتعدیل المادة رقم  لتزامالمعدل للشركة لال

 رأس المال.
 

 المخصصات .ن
 

یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن 
المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات 

المستقبلیة المتوقعة بمعدل یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم النقدیة 
 االعتراف بتصفیة الخصم كتكلفة تمویل.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).      ٣
 

 معلومات القطاعات .س
 

والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات  
وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي یتم قیاسھا وفقاً للتقاریر التي یتم استعمالھا من قبل اإلدارة 

 .وصانعو القرار في الشركة التنفیذیة
ت في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك یرتبط القطاع الجغرافي بتقدیم منتجات أو خدما 

 المتعلقة بقطاعات عمل في بیئة اقتصادیة.
 

 توزیعات األرباح .ع
 

یتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. كما یتم قید توزیعات 
 ة التي تعتمد خاللھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین.األرباح النھائیة في السن

 
 التبویب متداول / غیر متداول .ف

 

تبوب الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغیر متداولة. ویتم تبویب األصل كمتداول  
 عندما:
 العادیة؛ستھالكھ في دورة التشغیل ایتوقع أن یتحقق أو توجد نیة لبیعھ أو  
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ 
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أو 
لتزام لمدة اثني عشر شھًراعلی األقل بعد استخدام لتسویة النقد وما في حكمھ، ما لم یكن ممنوًعا من الصرف أو اال 

 .تاریخ المركز المالي
 األخرى كموجودات غیر متداولة. یتم تصنیف جمیع الموجودات 
 لتزام كمتداول عندما:ویتم تبویب اال 

 تسویتھ في دورة التشغیل العادیة؛ یتوقع  
 بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ محتفظ 
 من المقرر تسویتھ خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ المركز المالي؛ أو 
 عشر شھًرا على األقل بعد تاریخ المركز المالي. لتزام لمدة اثنيال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة اال 

 

 لتزامات غیر متداولة.التزامات األخرى كتقوم الشركة بتبویب كافة اال 
 

 إدارة المخاطر المالیة .٤
 

والقیمة  إن أنشطة الشركة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبیة
ئتمان ومخاطر السیولة. ویركز برنامج إدارة المخاطر والتدفقات النقدیة ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر اال العادلة

 الكلیة للشركة على تقلبات األسواق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.
 

 إطار إدارة المخاطر 
 

العلیا إدارة المخاطر وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم والتحوط تتولى اإلدارة  
ئتمان، ضد المخاطر المالیة من خالل تعاون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للشركة. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر اال

 للتدفقات النقدیة. مخاطر العملة، القیمة العادلة، وأسعار الفائدة
یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة عن تأسیس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف علیھا. إن اإلدارة التنفیذیة مسؤولة عن  

لتزام نتظام ویتم اإلبالغ عن أي تغییرات ومشكالت االاتطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في الشركة. یجتمع الفریق ب
 س اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.بالمعاییر إلى مجل

تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة  
الشركة. تھدف الشركة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابة منضبطة وبناءة یتفھم فیھا 

 لتزاماتھم.اوظفین أدوارھم وجمیع الم
لتزام اإلدارة بسیاسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفایة إطار إدارة اتراقب لجنة المراجعة  

 المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة.
مدینة تجاریة، ذمم مدینة أخرى، ذمم دائنة  بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمھ، ذمم تتضمن األدوات المالیة المدرجة 

تجاریة وذمم دائنة أخرى. تم اإلفصاح عن الطرق المتبعة في التحقق في السیاسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند في القوائم 
 المالیة.
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٢٠ 

 
 إدارة المخاطر (یتبع).      ٤

 

 مخاطر السوق 
 

وق في تعرض القیمة العادلة أو  عار تتمثل مخاطر الس تقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في أس التدفقات النقدیة المس
عار  عار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األس وق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أس وق. تتكون مخاطر الس الس

 األخرى مثل مخاطر أسعار األسھم.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

ال یوجد لدى الشركة أي التغیر في قیمة االداة المالیة نتیجة التغیرات بمعدالت الفائدة السوقیة. تنتج مخاطر اسعار الفوائد عن
عار الفائدة غیر  موجودات أو مطلوبات مالیة بمعدالت فائدة ثابتة أو متغیرة ركة تعتقد بأن مخاطر أس وعلیھ فإن إدارة الش

 .جوھریة
 

 مخاطر العمالت األجنبیة 
 

ة  تتمثل مخاطر العمالت ركة غیر معرض رف العمالت األجنبیة. إن الش عار ص في تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أس
سعار صرف العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة، نظراً ألن تعامالت الشركة الجوھریة خالل الفترة تمت  لتقلبات أ

 السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي فإنھ لیست ھناك باللایر السعودي والدوالر األمریكي. وحیث أن سعر صرف اللایر
 مخاطر ھامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة القائمة بالدوالر األمریكي.

 

 مخاطر أسعار السوق األخرى 
 

یمة ستثمارات التي تم قیاسھا بالقوالتي تنشأ من أسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع واال تتعرض الشركة لمخاطر حقوق الملكیة
ارة. بة األوراق المالیة في محفظتھا اال العادلة من خالل الربح أو الخس ركة بمراقبة نس تثماریة بناءً تقوم إدارة الش على  اس

 مؤشر السوق.
 

 مخاطر أسعار األسھم -تحلیل الحساسیة  
 

إن جمیع استثمارات الشركة المدرجة في سوق األسھم السعودیة (تداول) تمثل استثمارات مصنفة كاستثمارات في موجودات 
٪ في متوسط أسعار األسھم في تاریخ التقریر ٣مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ومن شأن الزیادة بنسبة 

٪ في أسعار األسھم أن ٣لایر سعودي. ومن شأن االنخفاض بنسبة  ٧١٫٩٢٨٫٩٨٨غ أن تؤدي إلى زیادة حقوق الملكیة بمبل
بة  ٧١٫٩٢٨٫٩٨٨یكون لھ تأثیر یقارب  ركة. إن الزیادة أو االنخفاض بنس عودي على حقوق الملكیة العائدة للش ٪ ٣لایر س

 ثیر على الربح أو الخسارة.في قیمة األوراق المالیة المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكیة، ولكن لن یكون لھا تأ
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 إدارة المخاطر (یتبع)     . ٤
 

 ئتمانمخاطر اال 
 

یة على الوفاء بمخاطر اال  مال تھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف ائتمان ھي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف األداة ال ما لتزا
ة التعامل مع اطراف مؤھلة ائتمانیاً باإلضافة الى الحصول على ضمانات  اآلخر لخسارة مالیة یاس ھذا وتتبع الشركة س

ائر المالیة الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات.  باً، وذلك من اجل تخفیض خطر الخس أ كافیة حیثما كان ذلك مناس تنش
ابھة في نف طة متش مات مخاطر التركیز عندما ینخرط عدد من األطراف ألنش س المنطقة الجغرافیة أو یكون لھا س

أنھا أن تؤدي إلى إخفاقھا في الوفاء با ادیة من ش ركة بتطویر عملیة الموافقة  كذلكاقدیة. لتزاماتھا التعاقتص قامت الش
ركة لدى الشكما أن ، العمالء لمدیونیة ئتمان على عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرةالرسمیة عند تطبیق حدود اال

ع على أانظام لتحدید حدود  اس بیانات العمیل وتاریخھ في االئتمان لعمالئھا بناء على تقییم موس لتزام بالدفعات. تتم س
 نتظام.امراقبة الذمم المدینة القائمة للعمالء ب

 

 ئتمان في تاریخ القوائم المالیة كالتالي: اإن الشركة تتعرض إلجمالي مخاطر  
 

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
   الموجودات المالیة

 ٦٧٫٠٦٤٫٠٥٤ ١١٩٫٥٢١٫٩٤٣ ذمم مدینة تجاریة (بالصافي)
 ١٥٫٩٠٩٫٥٥٥ ٢٣٫٤١٩٫٨٦٠ ذمم مدینة أخرى
 ١٩٤٫٤٧٥٫٥٥٤ ١٦٢٫٨١٥٫٩٥٧ نقد وما في حكمھ

 ٢٧٧٫٤٤٩٫١٦٣ ٣٠٥٫٧٥٧٫٧٦٠ 
 

 المالیة ھي كما یلي:أعمار الذمم التجاریة المدینة كما في تاریخ القوائم  
 

 ھ١٤٤٢ربـیـــع اآلخـر ٣٠ ھ١٤٤٣ربـیـــع اآلخـر ٢٩ 

 
مخصص الخسائر  دالـرصـیـ

 اإلئتمانیة المتوقعة
مخصص الخسائر  ـدالـرصـیـ

 اإلئتمانیة المتوقعة
تجاوز االستحقاق لمدة من یوم 

 ٩٫٣١٨ ٢٢٠٫٣١٦ ٤٥٣٫٦٥٩ ٣٫٥١٩٫٢٩١ یوم ٩٠حتى 
یوم  ٩١تجاوز االستحقاق لمدة من 

 -- -- -- -- یوم ١٨٠حتى 
 ١٨١تجاوز االستحقاق لمدة من 

 ٢٫٥٦٨٫٤٥٨ ٣٦٫٢٤٤٫٦٦٠ ٧٫١٥١٫٤٧٤ ٧٤٫٧٠٢٫٧٥٤ یوم ٣٦٥یوم حتى 

 ٩٢٫٤٥١٫٣٢٨ ١٢٥٫٦٢٨٫١٨٢ ٦٫٥٩٦٫٨٢٩ ٥٥٫٥٠١٫٨٦٠ یوم ٣٦٥أكثر من 
 ٩٥٫٠٢٩٫١٠٤ ١٦٢٫٠٩٣٫١٥٨ ١٤٫٢٠١٫٩٦٢ ١٣٣٫٧٢٣٫٩٠٥ 

 

تحقاقھا بأكثر من تعتقد اإلدارة أن المبالغ   ة القیمة التي تجاوزت موعد اس یل  ٩غیر منخفض ھر ال تزال قابلة للتحص أش
 بالكامل استناداً إلى سلوك السداد التاریخي والتحلیل الشامل لمخاطر ائتمان العمالء.

 تعتبر غیر جوھریة. األخرى كما تعتقد االدارة بأن مخاطر االئتمان 
  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
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 باللایر السعودي

٢٢ 

 

 (یتبع)إدارة المخاطر المالیة .   ٤
 

 مخاطر السیولة 
 

لتزامات امخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء ب 
مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ  موجودمرتبطة بأدوات مالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع 

من  لتزامات مستقبلیةاالالزمة لمواجھة أیة ومخاطر السیولة عن طریق توفیر األموال الكافیة  بإدارةتقوم الشركة العادلة. 
خالل الحفاظ على احتیاطیات والرقابة المستمرة للتدفقات النقدیة الفعلیة وموائمة استحقاقات الموجودات المالیة والمطلوبات 

بأرصدة نقدیة لدى البنوك وھي جاھزة للوفاء بمتطلبات التمویل قصیر المالیة. كما أن جزء من أموال الشركة مستثمر بھا 
. على سبیل المثال، قد تنشأ تركیزات مخاطر السیولة من شروط السداد للمطلوبات المالیة أو مصادر ومتوسط األجل.

ستحقاق التعاقدي غیر . فیما یلي تحلیل االالمتداولةعتماد على سوق معینة یتم فیھا تحقیق الموجودات قتراض أو االاال
ال تحتفظ الشركة بموجودات مالیة إلدارة مخاطر . ھ١٤٤٣ ربیع اآلخر ٢٩المخصوم للمطلوبات المالیة للشركة كما في 

 السیولة.
 

 ھ١٤٤٣ربیع اآلخر  ٢٩
 سنة أو ١

 سنة ٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة

 القیمة الدفتریة لفترات مستقبلیة

     مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠ (١٠٫٩٣٧٫٨٩٨) ١٨٥٫٩٣٦٫٧٤٨ -- تسھیالت إئتمانیة

 ٣٠٫١١٨٫٣٦٦ -- -- ٣٠٫١١٨٫٣٦٦ ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم 

 ٥٤٫٠٤١٫٩٢٨ -- -- ٥٤٫٠٤١٫٩٢٨ دائنة أخرى
 ١٩٢٫٣٦٤٫٥٨٩ -- -- ١٩٢٫٣٦٤٫٥٨٩ توزیعات أرباح مستحقة

 ٤٥١٫٥٢٣٫٧٣٣ (١٠٫٩٣٧٫٨٩٨)١٨٥٫٩٣٦٫٧٤٨ ٢٧٦٫٥٢٤٫٨٨٣ 
 

 ھ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠
 سنة أو ١

 سنة ٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة

 القیمة الدفتریة لفترات مستقبلیة

     مطلوبات مالیة غیر مشتقة
 ١٤٩٫٩٩٩٫٠٠٠ (٦٫٤١٢٫٧٥٨) ١٥٦٫٤١١٫٧٥٨ -- تسھیالت إئتمانیة

 ٢٨٫٥٤٥٫٦٨٧ -- -- ٢٨٫٥٤٥٫٦٨٧ ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم 

 ٥٣٫٤٤٢٫٧٧٣ -- -- ٥٣٫٤٤٢٫٧٧٣ دائنة أخرى
 ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠ -- -- ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠ توزیعات أرباح مستحقة

 ٤٣٧٫٠٣٠٫٤٨٠ (٦٫٤١٢٫٧٥٨)١٥٦٫٤١١٫٧٥٨ ٢٨٧٫٠٣١٫٤٨٠ 
 

لیس من المتوقع حدوث التدفقات النقدیة المتضمنة في تحلیل اإلستحقاقات المالیة في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل  
 كبیر.

 

 التالي یبین الفرق بین الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة كما في تاریخ القوائم المالیة:الجدول  
 

  
 ربیع اآلخر ٢٩
 ھ١٤٤٣ 

 ربیع اآلخر ٣٠
 ھ١٤٤٢ 

 ٣٢١٫٠٩٢٫٩٤٦ ٣١٣٫٤٣٦٫٩٤٥  موجودات متداولة 
 )٣١٢٫٧٠٧٫٣٨٧( )٣٠٣٫٣٠٦٫٧٦٥(  مطلوبات متداولة

 ٨٫٣٨٥٫٥٥٩ ١٠٫١٣٠٫١٨٠  العاملالفائض في رأس المال 
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 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤٣ اآلخرربیع  ٢٩في للسنة المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

٢٣ 

 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع).   ٤
 

 إدارة مخاطر رأس المال 
 

یتمثل ھدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من  
من خالل تحقیق التوازن األمثل بین حقوق الملكیة  مواصلة تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین

 ؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا.والدین
ً الى حقوق سیاسة الشركة ھي المحافظة على   بحیث أن ال یتجاوز مجموع الدین  المساھمینمعدل دیون مقبول منسوبا

 وكانت كالتالي: المساھمینون إلى حقوق الدی ت الشركة بتعدیل نسبة صافي. قام٪١٠٠
 

  
 ربیع اآلخر ٢٩
 ھ١٤٤٣ 

 ربیع اآلخر ٣٠
 ھ١٤٤٢ 

 ١٤٩٫٩٩٩٫٠٠٠ ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠  تسھیالت إئتمانیة
 (١٩٤٫٤٧٥٫٥٥٤) (١٦٢٫٨١٥٫٩٥٧)  یطرح: نقد وما في حكمھ

صافي الدین (زیادة النقد وما في حكمھ عن 
 (٤٤٫٤٧٦٫٥٥٤) ١٢٫١٨٢٫٨٩٣  الدین)

    
 ٤٫٤٦٣٫٩٣٧٫٧٨٨ ٤٫١٨٣٫٢٤٦٫٢٦٧  حقوق المساھمین صافي
(زیادة النقد وما في حكمھ  الدینصافي نسبة 

 )%(٠٫١ %٠٫٢٩  عن الدین)إلى صافي حقوق المساھمین
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 

لتزام ما ضمن معاملة منتظمة اما أو دفعھا مقابل تحویل  موجودستالمھا مقابل بیع االقیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم  
بین المشاركین بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة، أو، في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل سوق یمكن للشركة 

 الوصول إلیھا في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
أو إلتزام ما، تستخدم الشركة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف  لموجودالعادلة  عند قیاس القیمة 

ستناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم االقیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
 كما یلي:

 ر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.األسعار المدرجة (غی المستوى األول: 
 

 للموجودالمدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة  المستوى الثاني: 
 بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار). التزام، سواءً واال

 

مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت  :المستوى الثالث 
 غیر القابلة للمالحظة).
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع(.   4
 

 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر (أ
 

 تسلسل القيمة العادلة 
 

  التي تعكس أهم المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:يلخص الجدول التالي األدوات المالية للشركة المدرجة بتسلسل القيمة العادلة 
 

  ه3144ربيع اآلخر  29ة المنتهية في سنال
طريقة التقييم 

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  والمدخالت المستخدمة
 القيمة العادلة

 اإلجمالي

           بالقيمة العادلة: موجودات مالية

  أسواق نشطة اسهم متداولة في
األسعار المعلنة في 
 2.397.632.921  --  --  2.397.632.921  األسواق المالية

  أسهم  ير متوفر لها أسعار سوقية
حسب آخر معلومات 

 107.033.818  107.033.818  --  --  مالية متوفرة

 2.504.666.739  107.033.818  --  2.397.632.921    المجموع

           
           ه1442ربيع اآلخر  30السنة المنتهية في 

           موجودات مالية بالقيمة العادلة:

  اسهم متداولة في أسواق نشطة
األسعار المعلنة في 
 2.682.121.140  --  --  2.682.121.140  األسواق المالية

  أسهم  ير متوفر لها أسعار سوقية
حسب آخر معلومات 

 107.033.818  107.033.818  --  --  مالية متوفرة

 2.789.154.958  107.033.818  --  2.682.121.140    المجموع
 

  بالكامل في نفس لتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه أو اال للموجودإذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة

 المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
 

 لم تكن هناك حركات ه1443 ربيع اآلخر 29ة المنتهية في نسالتغيير. خالل ال للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها مستويات التسلسل الهرمي بين تعترف الشركة بالتحويالت ،

 بين المستويات.
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 مستمر غير الموجودات غير المحددة بالقيمة العادلة بشكل (ب
 

 والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية تقارب قيمتها العادلة. القيمة الدفترية للموجودات بإستثناء ما يرد في الجدول ادناه فإن 
 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية ه3144ربيع اآلخر  29السنة المنتهية في 
 القيمة العادلة

 اإلجمالي

      موجودات غير محددة بالقيمة العادلة:

 4.839.658.959 4.839.658.959 -- -- 223.389.824 استثمارات عقارية

 4.839.658.959 4.839.658.959   223.389.824 المجموع

      

      ه1442ربيع اآلخر  30المنتهية في  السنة

      موجودات غير محددة بالقيمة العادلة:

 4.454.452.993 4.454.452.993 -- -- 224.763.369 استثمارات عقارية

 4.454.452.993 4.454.452.993 -- -- 224.763.369 المجموع

 

 بالصافي -ممتلكات ومعدات  .5
 

 مما يلي:ربيع اآلخر  30 / 29 والمعدات خالل السنة المنتهية فيتتكون الحركة للممتلكات  .أ
 

 د(/5) معدات تشغيل مباني أراضي ه3144
أثاث ومفروشات 

 اإلجمـــالــي سيارات وتركيبات

       التكلفـــة :

 1.765.587.215 2.068.369 72.837.721 142.235.766 947.035.590 601.409.769 الرصيد في بداية السنة

 50.185.152 -- 218.859 40.576.173 9.390.120 -- إضافات 

 (4.181.123) -- (2.165.085) (2.016.038) -- -- إستبعادات

 1.811.591.244 2.068.369 70.891.495 180.795.901 956.425.710 601.409.769 الرصيد في نهاية السنة

       
       اإلستهالك المتراكـم :

 465.658.238 1.933.112 59.642.950 67.531.130 336.551.046 -- بداية السنةالرصيد في 
 21.599.533 44.576 3.950.971 6.201.912 11.402.074 -- استهالك السنة

 (4.001.190) -- (2.139.066) (1.862.124) -- -- إستبعادات

 483.256.581 1.977.688 61.454.855 71.870.918 347.953.120 -- الرصيد في نهاية السنة

 1.328.334.663 90.681 9.436.640 108.924.983 608.472.590 601.409.769 صافي القيمة الدفترية
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 )يتبع( بالصافي - ممتلكات ومعدات.  5
 

 معدات تشغيل مباني أراضي ه1442
أثاث ومفروشات 

 اإلجمـــالــي سيارات وتركيبات

       التكلفـــة :

 1.762.683.572 2.073.804 74.645.750 144.760.717 939.793.532 601.409.769 الرصيد في بداية السنة

 11.598.925 166.640 2.468.323 1.721.904 7.242.058 -- إضافات 

 (8.695.282) (172.075) (4.276.352) (4.246.855) -- -- إستبعادات

 1.765.587.215 2.068.369 72.837.721 142.235.766 947.035.590 601.409.769 الرصيد في نهاية السنة

       
       اإلستهالك المتراكـم :

 449.369.029 2.061.028 57.731.456 64.406.669 325.169.876 -- الرصيد في بداية السنة

 24.331.080 44.157 5.919.072 6.986.681 11.381.170 -- استهالك السنة

 (8.041.871) (172.073) (4.007.578) (3.862.220) -- -- إستبعادات

 465.658.238 1.933.112 59.642.950 67.531.130 336.551.046 -- الرصيد في نهاية السنة

 1.299.928.977 135.257 13.194.771 74.704.636 610.484.544 601.409.769 صافي القيمة الدفترية
 

 تم توزيع االستهالك المحمل كما يلي: .ب
 

 ه1442  ه1443 

 23.973.849  21.261.728 النشاطاستهالكات 

 357.231  337.805 استهالكات إدارية 

 21.599.533  24.331.080 
 

ربيع اآلخر  30كما في مليون لاير سعودي تقريباً ) 54 حوالي ه1443ربيع اآلخر  29بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات التي أهلكت دفترياً بالكامل والزالت مستخدمة في التشغيل كما في  .ج

 وال ترى حاجة إلى تعديلها.مليون لاير سعودي(، قامت إدارة الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات  51ـ: ه1442

 لاير سعودي. 3.450.721لاير سعودي تكاليف إقتراض تم رسملتها بإجمالي مبلض  40.576.173يتضمن مبلض إضافات معدات التشغيل والبالض  .د
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 بالصافي - استثمارات عقارية .6

 

 ربيع اآلخر مما يلي: 30/  29تتكون الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة المنتهية في  .أ
 

 ه1442 ه1443 

 مباني أراضي 
أثاث ومفروشات 

 مباني أراضي اإلجمالي وتركيبات
أثاث ومفروشات 

 اإلجمالي وتركيبات

         التكلفـــة :

 331.659.892 44.887.972 220.689.576 66.082.344 332.258.021 45.293.991 220.881.686 66.082.344 الرصيد في بداية السنة

 1.557.130 1.365.020 192.110 -- 4.414.278 4.249.290 164.988 -- اإلضافات 

 (959.001) (959.001) -- -- (455.110) (455.110) -- -- إستبعادات

 332.258.021 45.293.991 220.881.686 66.082.344 336.217.189 49.088.171 221.046.674 66.082.344 الرصيد في نهاية السنة

         

         االستهالك المتراكـم :

 102.589.011 20.099.976 82.489.035 -- 107.494.652 22.243.400 85.251.252 -- الرصيد في بداية السنة

 5.832.530 3.070.313 2.762.217 -- 5.778.668 3.029.474 2.749.194 -- اإلضافات 

 (926.889) (926.889) -- -- (445.955) (445.955) -- -- إستبعادات

 107.494.652 22.243.400 85.251.252 -- 112.827.365 24.826.919 88.000.446 -- الرصيد في نهاية السنة

 224.763.369 23.050.591 135.630.434 66.082.344 223.389.824 24.261.252 133046.228 66.082.344 صافي القيمة الدفترية نهاية السنة
 

عادلة لهذه االستثمارات ال للقيمةووفقًا آلخر قياس  والتي تحتفظ بها الشركة أل راض اإليجار. 2ومشروع جبل عمر  جتتمثل االستثمارات العقارية في محالت المركز التجاري بالفندق واألبرا .ب
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 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤٣ اآلخرربیع  ٢٩في للسنة المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

٢٨ 

 

 إستثمارات في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .٧
 

 بشكل رئیسي مما یلي: في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرستثمارات تتكون اال
 

 إیضاح 
   ربیع اآلخر ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر    ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٢٫٧٨٨٫١٩٠٫٠٤٠ ٢٫٥٠٣٫٦٩٤٫٣٦٤ أ جبل عمر للتطویرشركة 

 ٩٦٤٫٩١٨ ٩٧٢٫٣٧٥  صندوق المتاجرة بالسلع
  ٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨ ٢٫٥٠٤٫٦٦٦٫٧٣٩ 

 

 فیما یلي: في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرستثمارات تتمثل حركة اال .أ
 

 
ربیع اآلخر    ٢٩

 ھ١٤٤٣
اآلخر   ربیع  ٣٠

 ھ١٤٤٢

 ٢٫٣١٥٫٨٩٥٫٠٠٢ ٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨ الرصید في بدایة السنة
موجودات مالیة بالقیمة غیر محققة من  أرباح(خسائر) 

 ٤٧٣٫٢٥٩٫٩٥٦ )٢٨٤٫٤٨٨٫٢١٩( العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٢٫٧٨٩٫١٥٤٫٩٥٨ ٢٫٥٠٤٫٦٦٦٫٧٣٩ الرصید في نھایة السنة

 

ربیع  ٢٩األسھم المملوكة لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر كما في  للمصادقة علىقامت الشركة بمخاطبة شركة جبل عمر للتطویر  .ب
، وبناًء على خطاب الرد من شركة جبل عمر للتطویر تبین وجود فرق في عدد األسھم المملوكة من قبل شركة ھ١٤٤٣اآلخر 

، وعلیھ قامت شركة مكة لإلنشاء والتعمیر بمخاطبة المحامي حول ذلك والذي سھم ١٫١٩٨٫٥٧١مكة لإلنشاء والتعمیر بحوالي 
أفاد أن أسھم العقارات التي لم یتم إفراغھا حتى تاریخھ مقدرة عند دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمیر كمساھم في شركة جبل 

التي تم تقدیر عدد األسھم على أساسھا وقت  تعدیل أو تغییر على حالة الصكوكعمر وتظل ھذه القیمة ثابتة طالما لم یطرأ 
دخول شركة مكة لإلنشاء والتعمیر كمساھم في شركة جبل عمر، وال یجوز أن یطرأ أي تعدیل أو تغییر على قیمة األسھم 

لمختصة المقابلة للصكوك إال بعد إستكمال اإلجراءات الفنیة والشرعیة وذلك بإضافة المساحة علیھا من قبل اإلدارات الشرعیة ا
وقبل إضافة القدر النھائي لمساحة الصكوك من قبل الجھات واإلدارات ذات االختصاص، تظل قیمة المساھمة ثابتة وال یطرأ 

 علیھا أي تعدیل أو تغییر حتى یتم إضافة المساحة اإلجمالیة للصكوك من قبل الجھات ذات االختصاص.
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٢٩ 

 
 استثمار في شركة زمیلة .٨

 

على م) باإلجماع ٢٠١٣نوفمبر  ٢٨(الموافق  ھ١٤٣٥محرم  ٢٥) الذي عقد بتاریخ ١٣٣اجتماعھ رقم (قرر مجلس اإلدارة في 
المساھمة بحصة نقدیة في رأس مال شركة جرھم للتنمیة والتطویر، والتي تعمل في مجال التطویر العقاري وستقوم بتطویر 

ملیون لایر  ٢٨٫٨٤بدفع مبلغ  ھ١٤٣٥مادى األولى ج ١١منطقة جبل الشراشف. وبموجب ھذا القرار، قامت الشركة بتاریخ 
وكانت حركة االستثمار في الشركة ملیون لایر سعودي  ١٠٤٫٨٤والبالغ  رأس مال الشركة٪ من ٢٧٫٥سعودي، تمثل ما نسبتھ 

 الزمیلة كما یلي:
 

 
 ربیع اآلخر ٢٩

 ھ١٤٤٣
 ربیع اآلخر ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ الرصید في بدایة السنة

 -- -- حصة الشركة في صافي نتائج استثمار في الشركة زمیلة (*)
 ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ ١٤٫٨٩٧٫٠٣٠ الرصید في نھایة السنة

 

دیسمبر  ٣١سنة المنتھیة في لل مراجعةلشركة جرھم للتمنیة والتطویر اعتماداً على آخر قوائم مالیة االستثمار  قیاستم  (*)
والتي أظھرت إرتفاع في  اقد صدرت ٢٠١٩وسنة  ٢٠١٨للشركة الزمیلة لسنة  القوائم المالیةأن  م، في حین٢٠١٧

موجودات الشركة نتیجةً لإلعتراف بأصل غیر ملموس بشكل رئیسي ظھر نتیجةً لتعدیالت سنوات سابقة، ھذا وقد قررت 
 .م٢٠٢١م و ٢٠٢٠للسنوات  مراجعة حدیثةالشركة عدم اإلعتراف باإلرتفاع نتیجة لعدم التیقن في ظل غیاب قوائم مالیة 

 

 :م٢٠١٩إستناداً ألخر قوائم مالیة مراجعة لسنة  شركة جرھم للتنمیة والتطویر الزمیلةفیما یلي أھم المعلومات المالیة للشركة 
 

 المصاریفمجموع  مجموع اإلیرادات المطلوباتمجموع  مجموع الموجودات السنة المالیة
 ٥٫٠٢٤٫٠٩٥ -- ٩٫٥٥٢٫٨٠٤ ١١٢٫٠٢٣٫٠٨٨ م٢٠١٩

 

 م لیصبح رأس مالھا٢٠١٨نوفمبر١٣عادیة بتاریخ الغیر  العمومیة تم تخفیض رأس مال شركة جرھم بموجب قرار الجمعیة
االنتھاء من اإلجراءات النظامیة الالزمة إلجراءات تخفیض رأس المال حتى تاریخ القوائم  وتملایر سعودي  ملیون ٤٩٫٨
 المالیة.

 
 مستحقة من طرف ذو عالقةمبالغ  .٩

 

 ٢٩كما في  لایر سعودي ٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ( شركة جبل عمر للتطویر ) والبالغة 
من شركة مكة لإلنشاء والتعمیر إلى شركة  قیمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدیة المتبقیة المدفوعة ھ١٤٤٣ ربیع اآلخر

 نیابة عن أصحاب العقارات الذین لم یستكملوا اإلجراءات القانونیة لنقل ملكیتھا لشركة جبل عمر للتطویر. جبل عمر للتطویر
تقوم شركة سم شركة جبل عمر للتطویر، ساوبمجرد أن یستكمل المالكون جمیع اإلجراءات القانونیة لنقل ملكیة ھذه العقارات ب

أو مرابحات یتم   علماً بأن ھذه المبالغ الیوجد علیھا أي فوائد جبل عمر للتطویر بسداد ھذا المبلغ لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 .إحتسابھا على الرصید المستحق
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٣٠ 

 
 ذمم مدینة تجاریة .١٠

 

 تتكون الذمم المدینة التجاریة مما یلي:

 إیضاح 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
اآلخر ربیع  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٧٠٫٢٣٣٫٦٤١ ١١٣٫٨٢٦٫٥٤٨  المركز التجاري
 ١٤٫٨٠٨٫١٠٣ ٨٩٣٫٠٠٩  مركز اإلعاشة

 ١٣٫٠٦٥٫٧٢٦ --  نزل الشھداء
 ٥٥٨٫٤٥٧ --  مركز الشھداء التجاري

 ٢٤٫٣٥١٫٢٧٧ ٧٫٩٢٨٫٣٩٤  النزالء -فنادق وأبراج 
 ٣٩٫٠٧٥٫٩٥٤ ١١٫٠٧٥٫٩٥٤  المستحق من مشغل الفندق واألبراج (میلینیوم)

 ١٦٢٫٠٩٣٫١٥٨ ١٣٣٫٧٢٣٫٩٠٥  اإلجمالي
    یخصم:

 )٩٥٫٠٢٩٫١٠٤( )١٤٫٢٠١٫٩٦٢( ١-١٠ مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
  ٦٧٫٠٦٤٫٠٥٤ ١١٩٫٥٢١٫٩٤٣ 
 

الذمم التجاریة المدینة والذمم في  اإلئتمانیة المتوقعةخسائر الئتمان والسوق والمعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر اال 
 .٤األخرى متضمنة في إیضاح رقم 

 
 كما یلي: الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةتتألف الحركة على مخصص  ١-١٠

 

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٦٩٫٤١٠٫٩٣٣ ٩٥٫٠٢٩٫١٠٤ الرصید في بدایة السنة

 ٢٥٫٦١٨٫١٧١ ١٢٫١١٧٫٣٤٥ اإلضافات
 -- )٩٢٫٩٤٤٫٤٨٧( (*)دیون معدومة 

 ٩٥٫٠٢٩٫١٠٤ ١٤٫٢٠١٫٩٦٢ الرصید في نھایة السنة
 

تم إعدام أرصدة مدیونیات قدیمة لصالح شركة مكة لإلنشاء والتعمیر لدى الغیر، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة  (*)
 .م٢٠٢١دیسمبر  ٢ھـ الموافق ١٤٤٣ربیع االخر  ٢٧ أ وتاریخ/٢٢٨الشركة بالتمریر رقم 
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٣١ 

 

 مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى .١١
 

 تتكون المدفوعات مقدماً والذمم المدینة األخرى مما یلي:
 

 إیضاح 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٣٦٫٤٧٣٫٢٤٤ ١٫٣٨٥٫٤٨٦  دفعات مقدمة لموردین

 ً  ٤٫٩٨٧٫٣١٣ ٤٫٥٩٠٫٢٤٦  مصروفات مدفوعة مقدما
 ٢٫١٨٠٫٠٣٣ ٢٫٤٥١٫٩٢١  سلف عاملین

 ٥٫٠٤٧٫٤٥١ ١٦٫٦٢٦٫٩٠٤  أرصدة مدینة أخرى
 ١٧٫٣٦٤٫١٤٣ ١٧٫٣٦٤٫١٤٣ ١-١١ ذمم مشروع الطریق الغربي الموازي 

 ٦٦٫٠٥٢٫١٨٤ ٤٢٫٤١٨٫٧٠٠  اإلجمالي
 )٨٫٦٨٢٫٠٧٢( )١٣٫٠٢٣٫١٠٨( ٢-١١ یخصم: االنخفاض في القیمة االستردادیة

  ٥٧٫٣٧٠٫١١٢ ٢٩٫٣٩٥٫٥٩٢ 
 

باإلضافة لمبالغ أخرى متنوعة تكبدتھا الشركة بإجمالي مبلغ  ،ومجسمات ،ستشارات، تصامیمایتمثل ھذا البند في أتعاب  ١-١١
ملیون لایر سعودي تقریباً مقابل دراسات مشروع الطریق الموازي الغربي بموجب األمر السامي الكریم رقم  ١٧٫٣٦
والذي تم إسناده فیما بعد إلى شركة أم القرى للتنمیة والتطویر العقاري.  ھ١٤٢٤جمادى األول  ١٤وتاریخ  ٢٢٥٨٩

للتكالیف التي تكبدتھا مقابل المشروع  القابلة للتحققنخفاض في القیمة قامت إدارة الشركة بتكوین مخصص مقابل اال
ھـ والمقامة ١٤٤٠ق لعام /١٠٩٠٠/١٠ھـ صدر حكم لصالح الشركة في القضیة رقم ٠٥/٠٤/١٤٤١وبتاریخ بالكامل.

خالل  ، وقامت الشركةعن تلك التكلفةمن الشركة ضد ھیئة تطویرمنطقة مكة المكرمة وإلزام الھیئة بتعویض الشركة 
لایر سعودي، وقامت ھیئة  ٨٫٦٨٢٫٠٧١بمبلغ  بتخفیض قیمة المخصص المكون بناًءا على الحكم الصادر السنة السابقة

ئة لقضیة وصدر حكم االستئناف لصالح شركة مكة لإلنشاء والتعمیر وإلزام الھیتطویر منطقة مكة المكرمة بإستئناف ا
في حین تم الحقاً إعادة االستئناف للقضیة لدى المحاكم المختصة وال تزال القضیة ، بتعویض الشركة عن تلك التكلفة

 .سنة الحالیةلایر سعودي خالل ال ٤٫٣٤١٫٠٣٦منظورة لدیھا وعلیھ قامت الشركة بزیادة المخصص بمبلغ 
 

 ربیع اآلخر كما یلي ٣٠/  ٢٩كانت الحركة على اإلنخفاض في القیمة اإلستردادیة خالل السنة المنتھیة في  ٢-١١
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 
 ٨٫٦٨٢٫٠٧٢ ٨٫٦٨٢٫٠٧٢ الرصید في بدایة السنة

 -- ٤٫٣٤١٫٠٣٦ السنةمكون خالل مخصص 
 ٨٫٦٨٢٫٠٧٢ ١٣٫٠٢٣٫١٠٨ الرصید في نھایة السنة 

 
 نقد وما في حكمھ .١٢

 

 یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي:

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ١٩٤٫٣٤٥٫٠١٠ ١٦٢٫٦٣١٫٤١٣ نقد لدى البنوك

 ١٣٠٫٥٤٤ ١٨٤٫٥٤٤ نقد في الصندوق
 ١٩٤٫٤٧٥٫٥٥٤ ١٦٢٫٨١٥٫٩٥٧ 
 

 رأس المال .١٣
 

ركة منھ١٤٤٣ربیع اآلخر  ٢٩كما في  مال الش قدي ( ١٦٤٬٨١٦٬٢٤٠ ، یتكون رأس ھم عیني ون :  ھ١٤٤٢ملیون س
 لایر سعودي. ١٠ملیون سھم عیني ونقدي) قیمة كل منھا  ١٦٤٬٨١٦٬٢٤٠

 

 ھ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠ ھ١٤٤٣ربیع اآلخر  ٢٩ 
 القیمة اإلسمیة عدد األسھم القیمة اإلسمیة عدد األسھم 

 ٧٣٩٫٠٧٧٫٩٠٠ ٧٣٫٩٠٧٫٧٩٠ ٧٣٩٫٠٧٧٫٩٠٠ ٧٣٫٩٠٧٫٧٩٠ أسھم عینیة
 ٩٠٩٬٠٨٤٬٥٠٠ ٩٠٬٩٠٨٬٤٥٠ ٩٠٩٬٠٨٤٬٥٠٠ ٩٠٬٩٠٨٬٤٥٠ أسھم نقدیة

 ١٬٦٤٨٬١٦٢٬٤٠٠ ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠ ١٬٦٤٨٬١٦٢٬٤٠٠ ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠ 
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٣٢ 

 

 إحتیاطي نظامي .١٤
 

ً للنظام األساس للشركة ونظام الشركات السعودي السابق، یتعین على الشركة أن تجنب في كل سنة  من أرباحھا  ٪١٠وفقا
إن نظام الشركات السعودي الجدید الذي دخل من رأس المال.  ٪٥٠الصافیة لتكوین إحتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا اإلحتیاطي 

من أرباحھا  ٪١٠م) یتطلب من الشركات أن تجنب في كل سنة ٢٠١٦مایو  ٢(الموافق  ھ١٤٣٧رجب  ٢٥حیز التنفیذ بتاریخ 
تم  ھ١٤٣١ /١٤٣٠من رأس المال. إعتباراً من العام المالي  ٪٣٠حتى یبلغ ھذا اإلحتیاطي الصافیة لتكوین إحتیاطي نظامي 

 ٤٢/١من رأس المال طبقاُ للمادة  ٪٦٩من صافي األرباح لتكوین إحتیاطي نظامي، وذلك لبلوغ رصیده  ٪١٠إیقاف تجنیب 
 ٣٠٠قامت الشركة بتحویل مبلغ . ھ١٤٣٠شعبان  ٢١ة للشركة بتاریخ من النظام األساسي للشركة والذي أقرتھ الجمعیة العام

 عام حتىھ ١٤٣٦/١٤٣٧الثالثة أعوام المالیة من عام ملیون لایر من اإلحتیاطي النظامي إلى األرباح المبقاة خالل 
من النظام األساسي للشركة لیكون  ٤٤/١. وتم تعدیل المادة بعد موافقة الجمعیة العامة لمساھمي الشركة ھ١٤٣٨/١٤٣٩

 من رأس المال. ٪٣٠اإلحتیاطي النظامي للشركة 
 

 تسھیالت ائتمانیة .١٥
 

م للحصول على تسھیالت ٢٠١٩سبتمبر ٢الموافق ھ ١٤٤١محرم  ٣قامت الشركة بتوقیع اتفاقیة إطارعام مع بنك البالد بتاریخ 
سىالمیة) وذلك وفقا إل(متوافقة مع الشریعة ا %١٫٢٥لایر سعودي  بمعدل سعر فائدة سایبور + ) ملیون ٤٥٠ائتمانیة بمبلغ (

 ٢٠١م والمعدل بقرار المجلس رقم ٢٠١٩یونیو ١٦الموافق ھ  ١٤٤٠شوال  ١٣وتاریخ   ١٩٨لقرار مجلس ادارة الشركة رقم 
براج شركة مكة لإلنشاء دات والتطویر لفندق وأم  بھدف تمویل أعمال التجدی٢٠١٩سبتمبر ٤الموافق ھ ١٤٤١محرم ٥وتاریخ 

 وفیما یلي ملخص التسھیالت التي تم الحصول علیھا من قبل الشركة: والتعمیر.
 ربیع االخر ٣٠ ربیع االخر ٢٩  التاریخ  

 ھـ١٤٤٢ ھـ١٤٤٣  میالدي  ھجري  البیان
        

 ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠  ٤٩٫٩٩٩٫٦٠٠  ٢٠١٩أكتوبر  ٣١  ١٤٤١ربیع األول  ٣  الشریحة األولى
 ٤٩٫٩٩٩٫٧٠٠  ٤٩٫٩٩٩٫٧٠٠  ٢٠٢٠مایو  ٥  ١٤٤١رمضان  ١٢  الشریحة الثانیة
 ٤٩٫٩٩٩٫٧٠٠  ٤٩٫٩٩٩٫٧٠٠  ٢٠٢٠دیسمبر  ٢  ١٤٤٢ربیع اآلخر  ١٧  الشریحة الثالثة

 --  ٢٤٫٩٩٩٫٨٥٠  ٢٠٢١فبرایر  ١٧  ١٤٤٢رجب  ٥  الشریحة الرابعة
١٤٩٬٩٩٩٬٠٠٠ ١٧٤٫٩٩٨٫٨٥٠      المجموع

 

 .م٢٠٢٣مارس  ١٣ھـ الموافق ١٤٤٤شعبان  ٢١لجمیع الشرائح في إن تاریخ إستحقاق التسھیالت البنكیة الموضحة أعاله  –
 

 لایر سعودي. ٥٤٥٫٨١٣٫٠٠٠تتمثل الضمانات على القروض بسند ألمر لصالح البنك المانح بقیمة  –
 

 مزایا الموظفین .١٦
 

 

 المحددة:وصف عام لخطة مزایا الموظفین  
 

یتعین على الشركة دفع مكافأة نھایة الخدمات (خطة مزایا محددة) وفقاً لنظام العمل السعودي. تعادل منفعة مكافأة نھایة 
الخدمة نصف راتب الشھر األخیر لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما یشمل كسور السنة باإلضافة إلى راتب 

سنة من سنوات الخدمة المتبقیة/التالیة وبما یشمل كسور السنة. عوامل االستحقاق یتم تطبیقھا الشھر األخیر كامالً عن كل 
 في حاالت االستقالة. ومكافأة نھایة الخدمة غیر ممولة.

 
 

 منھجیة التقییم واالفتراضات الرئیسیة للدراسة االكتواریة: 
 

موظفین"، تم استخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلك ) "مزایا ال١٩التزاًما بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (
لتحدید التزامات الخطة. بموجب ھذه الطریقة یتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزایا المستحقة وذلك لكل میزة سوف یستحقھا 

ستحقاق ومدة الخدمة في أعضاء الخطة الذین ھم على رأس عملھم. التكلفة المتوقعة للمزایا المستحقة تعتمد على معادلة اال
تاریخ التقییم، ویتم احتساب المزایا بناًءا على الراتب األخیر المتوقع أن یحصل علیھ الموظف عند بلوغھ سن التقاعد. 
التزامات الخطة ھي القیمة االكتواریة الحالیة للمزایا المستحقة المتوقعة لجمیع الموظفین الذین ھم على رأس عملھم في 

 .تاریخ التقییم
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٣٣ 

 
 مزایا الموظفین (یتبع).  ١٦

 
 

 یتم إعداد التقییم من قبل خبیر اكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئیسیة التالیة: )أ
 

، یجب أن تكون االفتراضات االكتواریة غیر متحیزة ومتوافقة مع بعضھا البعض. ١٩وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
ل  ات ھي أفض تحدد التكلفة النھائیة لتقدیم مكافأة نھایة تعتبر االفتراض ركة للمتغیرات التي س تقدیرات من جانب الش

 الخدمة. وتتمثل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة فیما یلي:
 

 معدل الخصم:
 

، یتم ١٩الحالیة للفوائد المتوقعة. وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  یستخدم ھذا المعدل للحصول على القیمة اإلكتواریة
تحدید المعدل المستخدم لخصم إلتزامات استحقاقات ما بعد التوظیف بالرجوع إلى عوائد السوق في نھایة فترة التقریر على 
السندات التجاریة ذات الجودة العالیة. وفقا للممارسة المتبعة لدینا، یتم إشتقاق معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات سوق 

ذات استحقاق آجل تتفق  AA-AAAالفترة المشمولة بالتقریر على السندات التجاریة المصنفةالدوالر األمریكي في نھایة 
مع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظیف. ویصل متوسط مدة التزامات استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة إلى 

 .واتسن ١٠
 سنویاً).٪ ٢٫٥ ھ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠٪ سنویًا (٢٫٣٠معدل الخصم  
ً  ٪٢٫٥ ھ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠٪ سنویًا (٢٫٣٠معدل زیادة الرواتب    ).سنویا

 
 لتزامات مزایا الموظفین:ا تتمثل الحركة على )ب

 

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٣١٫٤١٧٫٢٠٩ ٣٢٫٧٥٨٫٠٥٥ القیمة الحالیة لاللتزام كما في بدایة السنة

  المحملة على قائمة الدخل الشامل مكونات مصروفات السنة الحالیة
 ٣٫٣٤٥٫٥٢٠ ٣٫٣١٣٫٧١٤ تكلفة الخدمة الحالیة

 ٩٧٠٫٦٨٨ ٦٨٦٫٩٧٩ تكلفة الفوائد
 ٤٫٣١٦٫٢٠٨ ٤٫٠٠٠٫٦٩٣ إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الدخل الشامل

   عناصر الدخل الشامل اآلخر:
 ٢٧٥ ٤٤٨٫٤١٤ إعادة القیاس اللتزامات مزایا الموظفین

 )٢٫٩٧٥٫٦٣٧( )٤٫٤٦٨٫٨٩٣( المزایا الفعلیة المدفوعة خالل السنة
 ٣٢٫٧٥٨٫٠٥٥ ٣٢٫٧٣٨٫٢٦٩ القیمة الحالیة لاللتزام في نھایة السنة

 
 تحلیل حساسیة إلتزام مزایا العاملین:  )ج

 

      
ربیع اآلخر  ٢٩

  ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٣٤٫٢٧٨٫٩١١  ٣٣٫٩٧٠٫٣٨٨  %٠٫٥نقص بنسبة   معدل الخصم

 ٣٢٫٧٥٨٫٠٥٥  ٣٢٫٧٣٨٫٢٦٩  أساس   
 ٣١٫٣٥٢٫٧٥٨  ٣١٫٥٨٩٫٣٣٠  %٠٫٥زیادة بنسبة    
         

 ٣١٫٣٥٨٫٩٣٨  ٣١٫٥٩٦٫٧٧٨  %٠٫٥نقص بنسبة   معدل التضخم في الرواتب
 ٣٢٫٧٥٨٫٠٥٥  ٣٢٫٧٣٨٫٢٦٩  أساس   
 ٣٤٫٢٥٧٫٢٤١  ٣٣٫٩٥٠٫٣٨٩ %٠٫٥زیادة بنسبة    
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٣٤ 

 
 إیرادات مؤجلة .١٧

 

 
ربیع اآلخر ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ١٢٫٥٥٦٫٤٩٩ ٦٫٦١٥٫٠١٩ إیرادات المركز التجاري

 ١٦٢٫٤٩٩ ١٦٢٫٤٩٩ إیرادات وحدات سكنیة مؤجرة
 ١٠٠٫٠٠٠ -- ٢إیرادات تأجیر عقارات جبل عمر 

 ٤٫٨٩٤٫١٧٩ ٤٫٣٤٧٫٤٠٠ دفعات مقدمة من العمالء
 ١٧٫٧١٣٫١٧٧ ١١٫١٢٤٫٩١٨ 

 
 مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى .١٨

 

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٢٤٫٥٥٢٫٢٢١ ٢٧٫٠١٥٫٦٨٢ دفعات مقبوضة مقدماً من عمالء

 ١٥٫٨٤١٫٥٥٢ ١٢٫٩٠٣٫٤٢٦ مصاریف مستحقة
 ٩٠٦٫١٨٢ ١٫٢٢٧٫٨٥٥ بدالت سفر وإجازات

  ١٢٫١٤٢٫٨١٨ ١٢٫٨٩٤٫٩٦٥  مطلوبات أخرى
 ٥٣٫٤٤٢٫٧٧٣ ٥٤٫٠٤١٫٩٢٨ 

 
 أرباح مستحقة توزیعات .١٩

 

 التوزیعات فیما یلي: دائنيتتمثل الحركة علي  .أ
 

 إیضاح 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ١٩٠٫٨٦٣٫٢٣١ ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠  الرصید في بدایة السنة

 ٢٤٧٫٢٢٤٫٣٦٠ --  توزیعات األرباح المعلنة خالل السنة
 )٢٣٣٫٠٤٤٫٥٧١( )١٢٫٦٧٨٫٤٣١(  السنة توزیعات األرباح المدفوعة خالل

 ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠ ١٩٢٫٣٦٤٫٥٨٩  الرصید في نھایة السنة
 

توزیع أرباح عدم  م على٢٠٢١ أبریل١٩، الموافق ھ ١٤٤٢شعبان  ٠٧الجمعیة العامة للشركة والمنعقدة بتاریخ  أقرت .ب
والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس  ، لعدم وجود أرباحھ   ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠للمساھمین عن السنة المنتھیة في 

ن رئیس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقیھ قد تنازل بإ اعلمً  ملیون لایر سعودي. ٢٫٢اإلدارة بمبلغ 
 .ھـ١٤٤٢/ ١٤٤١لس عن العام المالي جمبال عن مكافأة عضویتھ

 
 الزكاة .٢٠

 

 المحمل على السـنة .أ
 

 ربیع اآلخر مما یلي: ٣٠/  ٢٩للسنة المنتھیة في على قائمة الدخل الشامل تتكون الزكاة المحملة 
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 

 ٢٨٤٫٧٣٣ ٨١٦٫٩٠٥ لھیئة الزكاة والضریبة والجماركالمستحقة 
 ٧٫٥٠٩٫٧٥١ ٧٫١٥٥٫١٢٦ المحمل عن سنوات سابقة

 ٧٫٧٩٤٫٤٨٤ ٧٫٩٧٢٫٠٣١ 
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٣٥ 

 

 ربیع اآلخر ھي كما یلي: ٣٠ / ٢٩فيالمكونات الھامة للوعاء الزكوي للسنة المنتھیة 
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 
   اإلضــافات:
 ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠ ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠ رأس المــال

 ٢١٩٫٧٠٢٫٧٨٨ ١٦٠٫٨٢٥٫٤٢٢ األرباح المبقاة
 )٢١٫١٤٨٫٥٠٣( ٣٢٫٦٧٦٫٢١٧ صافي الدخل المعدل

 ٨٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥ ٨٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥ احتیاطي نظامي
 ١٫٩٦٦٫٧٠١٫٢٣١ ١٫٦٧٧٫٠٤٢٫٧٦٠ المخصصات وأخرى

 ٤٫٦٤٩٫٦٩٨٫٥٩١ ٤٫٣٥٤٫٩٨٧٫٤٨٤ إجمالي اإلضافات

   الخصومات:
ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة وموجودات 

 )٤٫٦٣٨٫٣٠٩٫٢٨٤( )٤٫٣٨١٫٨٣٧٫٩٠٢( أخرى (بالصافي)
 ١١٫٣٨٩٫٣٠٧ )٢٦٫٨٥٠٫٤١٨( الوعاء الزكوي

 
 مخصص الزكاة .ب

 

 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
 

 ھ١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠ ھ١٤٤٣ربیع اآلخر  ٢٩ 
 ٣٨٫٨٧١٫٣١٠ ٧٫٩٦٢٫٧٣٠ الرصید في بدایة السنة

 ٢٨٤٫٧٣٣ ٨١٦٫٩٠٥ مخصص السنة
 ٧٫٥٠٩٫٧٥١ ٧٫١٥٥٫١٢٦ المحمل للسنوات السابقة

 )٣٨٫٧٠٣٫٠٦٤( )٢٧٧٫٧٩٧( المدفوع خالل السنة
 ٧٫٩٦٢٫٧٣٠ ١٥٫٦٥٦٫٩٦٤ الرصید في نھایة السنة

 
الشركة إقراراتھا  قدمتھـ وقد ١٤٣٦ربیع اآلخر  ٣٠أنھت الشركة الوضع الزكوي حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في  .ج

ھـ وسددت الزكاة المستحقة بموجبھا، وحصلت ١٤٤٢ھـ حتى ربیع اآلخر ١٤٣٧الزكویة وقوائمھا المالیة عن السنوات من 
لایر سعودي وقد قامت الشركة  ١٥٫٠١٩٫٥٠٢ھـ بمبلغ ١٤٣٩ھـ و ١٤٣٨ السنوات عن ربط زكويالشركة على 

وقد قامت الشركة ، ھیئة الزكاة والضریبة والجماركباالعتراض على ھذه الربوطات في حین تم رفض اإلعتراض من قبل 
 بیة،بتقدیم إعتراض لدى األمانة العامة للجان الضریبیة وما زال ھذ االعتراض منظور لدى األمانة العامة للجان الضری

كما ترى أن لدیھا أیضاً فرصة في رفع طلب الى اللجنة الداخلیة للتسویات والحصول على تسویة وفقاً لقواعد ھذه اللجان. 
ذلك وفقاً لتقدیرات إدارة من إجمالي ھذه الربوطات و %٥٠وبناًء على ذلك قامت الشركة بتكوین مخصص مقابلھا بحوالي 

لایر  ٢٨٫٦٢٠٫٢٣٧بقیمة  ھـ١٤٤١و  ھـ١٤٤٠ السنواتعلى الشركة عن  زكويط رب صدور العاموقد تم خالل ، الشركة
من قیمة الربط بمبلغ  %٢٥وقامت بتكوین مخصص مقابلھ بحوالي  على ھذا الربط الشركة باإلعتراض قامتو سعودي

 المالیة. القوائم بالفترة الالحقة لتاریخ علماً انھ تم سداد ھذا المبلغ ٧٫١٥٥٫١٢٦
 

 ن المخصصات المرصودة كافیة لمواجھة االلتزامات الزكویة المستقبلیة.أبإدارة الشركة تعتقد  .د
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 اإلیرادات .٢١

 

 مما یلي: ربیع اآلخر ٣٠ /ربیع اآلخر ٢٩تتكون إیرادات النشاط كما في 
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ إیضاح 
إیرادات المركز التجاري والوحدات السكنیة 

 ٦٤٫٧١٤٫٢١٦ ١٠٦٫٨٧١٫٠٤١ ١ -٢١ المؤجرة 
 ٢٨٫٢٧٠٫٢٠٤ ٢٨٫٣٧٨٫٧٩٣  إیرادات الفندق

 ٣٠٫٤٥٩٫١٤٨ ٢٤٫٣٩٢٫٦٩٦  إیرادات األبراج 

  ١٢٣٫٤٤٣٫٥٦٨ ١٥٩٫٦٤٢٫٥٣٠ 
 

 :إیرادات المركز التجاري والوحدات السكنیة المؤجرة ١-٢١
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 
   

 ٦٢٫٥٥١٫٧١٨ ١٠٦٫١٢١٫٠٤١ إیرادات المركز التجاري
 ٦٤٩٫٩٩٨ ٦٥٠٫٠٠٠ السكنیة المؤجرةإیرادات الوحدات 

 ١٫٥١٢٫٥٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ إیرادات أخرى (*)
 ٦٤٫٧١٤٫٢١٦ ١٠٦٫٨٧١٫٠٤١ 

 

 تتمثل االیرادات األخرى في اإلیرادات الناتجة عن تأجیر عقارات جبل عمر. (*)
 

 تكلفة اإلیرادات  .٢٢
 

 مما یلي: ربیع اآلخر ٣٠ /ربیع اآلخر ٢٩ للسنة المنتھیة فيیرادات تتكون تكلفة اإل
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 
 ٧١٫٥٦٤٫٥٤٥ ٦٣٫٧٨٩٫٠٠١ تشغیل الفندق واألبراج

 ٢٩٫٨٠٦٫٣٧٩ ٢٧٫٠٤٠٫٣٩٦ استھالكات ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة
 ١٠٫٧٤٥٫١٠٢ ١٣٫٠٠٦٫٥٥٤ رواتب وتكالیف موظفین

 ٢٫٩٩٩٫٤٨٦ ٢٫١٦٨٫٦٧١ صیانة وإصالح
 ١٫٧١٤٫٠٩٧ ١٫٤٤٢٫٢٧٠ رسوم واشتراكات

 ١٫٢٢٣٫٢٦٩ ١٫٢٣٣٫٣٩٢ عاملینعالج 
 ٢٫٩٥٩٫٦١١ ١٫٢٣١٫٦٣٧ منافع

 ٥٠٤٫٣١٦ ٩٢٢٫٥٧٤ إشراف أمني
 ٢١٩٫٧٨٤ ٢٩٨٫٢٤٦ مصروفات ومواد نظافة  

 ١٨٧٫٦١١ ١٨٧٫٦٢٢ تأمین
 ١٠٩٫٥٨٣ ١٦٧٫٧٥٠ نقل وتحمیل

 ١٣٨٫٤٧٨ ١٥١٫٥٨٠ برید وبرق وھاتف
 ٨٧٫٥٠٠ ٧٣٫٤٧٨ أتعاب مھنیة

 ٢٩٫١٣٨ ٣٥٫٠٨٦ قرطاسیة 
 ١٫٢٣٤٫٥٨١ ٣٣٥٫٢٠٠ أخرى

 ١٢٣٫٥٢٣٫٤٨٠ ١١٢٫٠٨٣٫٤٥٧ 
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٣٧ 

 
 إداریة عمومیة و مصروفات .٢٣

 

 مما یلي: ربیع اآلخر ٣٠/  ربیع اآلخر ٢٩تتكون المصروفات العمومیة واإلداریة للسنة المنتھیة في 
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 

 ٧٫٨٤١٫٨٨٥ ٧٫٤٩٧٫٥٦٤ رواتب وتكالیف موظفین 
 ٩٫٥٧٩٫٠٧٢ ٦٫٠١٣٫٥٤٧ أتعاب استشاریة وقانونیة

 ٢٫٧٦٧٫٠٠٠ ٢٫٦٣٠٫٠٠٠ مكافات أعضاء مجلس اإلدارة
 ٥٦٤٫٦٢١ ٧١١٫٥٩٥ عالج العاملین

 ٦٤٣٫٢٣٠ ٦٨١٫٥٦٠ تأمین
 ٤٦٣٫٦٢٤ ٤٣٣٫٩٠٣ صیانة وإصالح

 ٣٥٧٫٢٣١ ٣٣٧٫٨٠٥ استھالكات 
 ٣٣٨٫٤١٧ ٢٥٤٫٨١٨ رسوم واشتراكات

 ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٥٣٫٣٣٣ إیجارات
 ٨٤٫٥٧١ ١٩٦٫٢٤٢ دعایة وإعالن 

 ٦٨٥٫٥٢٢ ١٨٩٫٠٨٨ تسویات فروقات جردیة
 ١١٦٫٩٢٦ ١٠٩٫٩٤٢ ضیافة

 ٥٫٢٦٠ ٨٨٫١٣٧ مصروفات بنكیة
 ١٠١٫١٧٦ ٨٧٫٤٥٣ برید وبرق وھاتف

 ٧٢٫٩٤٤ ٢١٫٨٥٣ قرطاسیة 
 ٦٩٩٫١٧٠ ٣٩٤٫٣١٨ أخرى

 ٢٤٫٥٧٠٫٦٤٩ ١٩٫٩٠١٫١٥٨ 
 

 إیرادات أخرى .٢٤
 

 مما یلي: ربیع اآلخر ٣٠ /ربیع اآلخر ٢٩تتكون اإلیرادات األخرى للسنة المنتھیة في 
 

 ھ١٤٤٢ ھ١٤٤٣ 

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٫٠٣٢٫٦٠٩ أرباح بیع مخلفات
 ١٥٫٩٩٨ -- صافي أرباح بیع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة

 ١٫٠٩٩٫١٧٣ -- أرباح محققة من إستثمارات في موجودات مالیة من خالل قائمة الدخل
 ١٫٢١٥٫١٧١ ١٫٠٣٢٫٦٠٩ 
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 ربحیة السھم .٢٥
 

 :ربحیة السھم األساسیة )أ
 

على الربح العائد لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  احتساب ربحیة السھم األساسیة بناءً اتم 
 القائمة.

 

 :ربحیة السھم المخفضة )ب
 

على الربح العائد لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  احتساب ربحیة السھم المخفضة بناءً اتم  
 القائمة بعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألسھم العادیة.

 ة لم یكن ھناك أسھم مخفضة، وبالتالي فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساسیة.سنخالل ال 
 

 السھم ھي كما یلي:حتساب ربحیة اإن تفاصیل  )ج
 

 للسنة المنتھیة في 

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 )٥٨٫٨٧٧٫٣٦٦( ٤٫٢٤٥٫١١٢ بعد الزكاة للسنة  (الخسارة)الربح صافي 

 ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠ ١٦٤٫٨١٦٫٢٤٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم
 )٠٫٣٦( ٠٫٠٣ األساسیة والمخفضة –السنة  (خسارة)  حصة السھم من ربح

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٢٦

 

عتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت اتتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للشركة. یتم 
 من قبل إدارة الشركة.

 

 موظفي اإلدارة العلیا 
 

ولیة في تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة بصورة السلطة والمسؤشخاص الذین یمارسون موظفي اإلدارة العلیا ھم األ
 مباشرة أو غیر مباشرة بما في ذلك أي مدیر (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).

 

 معامالت األطراف ذات العالقة: 
 

لیھا بین عتیادي وبشروط متفق عكانت ھناك معامالت مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط اال عامخالل ال
 األطراف كما یلي:

 طبیعة المعاملة معامالت مع
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٣٫٦٥٨٫٤٥٦ ٣٫٦٥٠٫٤١٢ راتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العلیا

 ١٫٥٦٤٫٧٩٦ ٢٫١٣١٫٨٦٩ وعقود استشارات إیجارات أعضاء مجلس اإلدارة
 

  



 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤٣ اآلخرربیع  ٢٩في للسنة المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

٣٩ 

 
 (تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٢٧

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة: 
 

 إن أرصدة األطراف ذات العالقة ھي كما یلي:

 
ربیع اآلخر  ٢٩

 ھ١٤٤٣
ربیع اآلخر  ٣٠

 ھ١٤٤٢
 ٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠ ٣٠٩٫٥٦٤٫٩٥٠ )٩مستحق من طرف ذو عالقة (إیضاح 

مستحق من رئیس مجلس اإلدارة (ضمن بند مدفوعات مقدما وذمم مدینة 
 ٥٦٫٥٥٩ ٣٫٢٦١٫٦٧٣ )١١إیضاح  –اخرى 

مستحق من مزارع فقیھ (ضمن بند مدفوعات مقدما وذمم مدینة اخرى 
 ٦٧٣٫٨٨٥ ٥٧٨٫١٦٨ )١١إیضاح  –

 
 لتزامات المحتملةاال .٢٨

 

 ھ١٤٤٣ربیع اآلخر  ٢٩ بلغت االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نیابة عن الشركة في
 لایر سعودي). ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ :١٤٤٢ربیع اآلخر  ٣٠سعودي (لایر  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغ

 

 القضایا القائمة .٢٩
 

 بل الشركة على الغیرققضایا مقامة من ِ .أ
 

شركة على الغیر محددة القیمة بمبلغ   غیر محددة  تینو قضیلایر سعودي  ١٥٫٦٩٦٫١٦٠یوجد قضایا مقامة من قبل ال
 ومحل تجاري. مقابل دعوي إخالء عقار القیمة

ة قامت   ط القابض رق األوس ابق للفندق " میلینیوم آند كوبثورن الش غل الس د المش ائیة ض ركة برفع دعوى قض الش
مون بموجب اإلتفاقیة المبرمة مع  ٣٩المحدودة" والبالغة حوالي  عودي مقابل فرق الحد األدنى المض ملیون لایر س

ادیة ولم یتم البت  اء والتعمیر لدى المحكمة االقتص ركة مكة لإلنش یة بعدش یة حالیاً في  في ھذه القض حیث ان القض
صمرحلة التحكیم ركة بقید مخص ركة مقابل ھذه الذمة ات كافیة، ھذا وقد قامت الش ارھا  وفقاً لرأي إدارة الش تش ومس

 .القانوني
أتعاب استشارات، تصامیم، ومجسمات، باإلضافة مقابل   من الشركة ضد ھیئة تطویرمنطقة مكة المكرمةقضیة مقامة  

ملیون لایر سعودي تقریباً مقابل دراسات مشروع الطریق  ١٧٫٣٦لمبالغ أخرى متنوعة تكبدتھا الشركة بإجمالي مبلغ 
امي الكریم رقم  ، وقامت ھیئة تطویر ھ ١٤٢٤جمادى األول  ١٤وتاریخ  ٢٢٥٨٩الموازي الغربي بموجب األمر الس

تئناف ل در حكم االس یة وص تئناف القض اء والتعمیر وإلزام الھیئة منطقة مكة المكرمة بإس ركة مكة لإلنش الح ش ص
ركة عن تلك التكلفة یة لدى المحاكم المختبتعویض الش تئناف للقض یة ، في حین تم الحقاً إعادة االس ة وال تزال القض ص

ارھا  تش ركة ومس ات كافیة مقابل ھذه الذمة وفقاً لراي إدارة الش ص ركة بقید مخص منظورة لدیھا، ھذا وقد قامت الش
 انوني.الق

 
 قضایا مقامة من قبل الغیر على الشركة .ب

 

غیر محددة القیمة مقابل فسخ وقضیتین لایر سعودي  ٣٫١٠٠٫٠٠٠محددة القیمة بمبلغ مقامة على الشركة  ایایوجد قض
 عقد.
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٤٠ 

 
  )١٩ –آثار إنتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید  .٣٠

 

اضطرابات لألنشطة اإلقتصادیة  الذي یسبب) ) ١٩-ال یزال العالم تحت تأثیر تبعیات تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید 
إجراءات احترازیة ووقائیة للحد من انتشار الفیروس  واألعمال، وتسعى الدول ومن ضمنھا المملكة العربیة السعودیة إلى اتخاذ 

اءات على أھمیتھا قد ألقت بتأثیرھا على بیئة األعمال والناتج العام للمجتمع، إال أنھ وبالمقابل وتخفیف آثاره. إن مثل ھذه اإلجر
قامت المملكة بوضع حزم من القرارات واإلجراءات للتخفیف من اآلثار االقتصادیة المترتبة على ذلك لمساعدة قطاع االعمال 

  .على تجاوز ھذه الجائحة الصحیة بأقل قدر من الضرر
 

عن تأثر نسب اإلشغال في الفندق واالبراج وعن االغالق  خالل السنوات السابقة قامت إدارة الشركة باالعالن لذلكرا ً نظ
) لحمایة المواطنین ١٩المؤقت للمركز التجاري وفقا للقرارات الحكومیة االحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفید 
رة وكذلك إیقاف العمرة والمقیمین، ولمواجھة انتشار فیروس كورونا، والمتمثلة في اإلیقاف المؤقت لتأشیرات العمرة والزیا

إیرادات الشركة بشكل  أدى إلى تأثرمؤقتا للمواطنین والمقیمین في المملكة إضافة إلى إیقاف الرحالت الدولیة والداخلیة. إن ذلك 
مباشر والتي تعتمد على أنشطة الحج والعمرة والزیارة نتیجة االنخفاض في نسب االشغال في الفندق واألبراج وكذلك اإلغالق 

 ھـ تأثراً بتلك القرارات االحترازیة.١٤٤٢/١٤٤٣وبالتالي تأثر إیراداتھا وأرباحھا للعام المالي  لمؤقت للمركز التجاري،ا
 

ونظرا ً لھذه الظروف فقد قامت اإلدارة عند إعداد القوائم المالیة بإجراء تقییم اآلثار المتوقعة ألعمال الشركة،  حیث توصلت 
أن لدیھا سیولة كافیة متاحة لمواصلة الوفاء بإلتزاماتھا المالیة بالمستقبل المنظور عند إستحقاقھا،  إدارة الشركة إلى استنتاج

منح منھا  )١٩باإلضافة إلى إجراءات أخرى من شأنھا ستقوم بمساعدة الشركة في تجاوز اآلثار المترتبة من فیروس (كوفید 
 ین خمسة شھور وسبعة شھور.تتراوح ما ب لمدة م على عقود إیجار المركز التجاريخص

 
 المعلومات القطاعیة .٣١
 

تم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر والمزایا المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوھري باالختالف 
كل في منتجات تلك القطاعات. ھذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبیعة الخدمات والمنتجات بحیث تشكل 

منھا وحدة منفصلة. یتم تحدید القطاعات التشغیلیة المبینة أدناه عن طریق التمییز في األنشطة التجاریة والتي تحقق منھا الشركة 
اإلیرادات وتتكبد التكالیف. یتم مراجعة الخصائص االقتصادیة ویتم تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التقییم الذي أجراه 

غیلیة كل ربع سنة على األقل والذي یتم مراجعتھ من اإلدارة العلیا للشركة. تمارس الشركة نشاطھا بالمملكة متخذ القرارات التش
 العربیة السعودیة، من خالل األنشطة األساسیة التالیة:

 المركز التجاري، الذي یتضمن إیرادات من تأجیر المحالت التجاریة والشقق؛ 
 الفندق واألبراج السكنیة؛ 
 بما في ذلك اإلیرادات من االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة؛ االستثمار، 
 جرة في منطقة جبل عمر للتطویر.ؤا في ذلك إیرادات العقارات المأخرى، بم 
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 المعلومات القطاعية )يتبع(.  31
 

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

 

 اإلجمالي أخرى قطاع االستثمارات الفندق واألبراج المركز التجاري ه3144ربيع اآلخر  29

 159.642.530 100.000 -- 53.421.489 106.121.041 اإليرادات

 (112.083.457) -- -- (84.427.628) (27.655.829) تكلفة اإليرادات

 47.559.073 100.000 -- (31.006.139) 78.465.212 ربحإجمالي ال

 (19.901.158)  (19.901.158) -- -- -- مصروفات عمومية وإدارية

 (12.117.345) (12.117.345) -- -- -- اإلئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر 

 (4.341.036) (4.341.036) -- -- -- اإلنخفاض في القيمة اإلستردادية

 1.032.609 1.032.609 -- -- -- إيرادات أخرى

 (15.000) (15.000) -- -- -- تبرعات

 (7.972.031) (7.972.031) -- -- -- الزكاة

 4.245.112 (43.213.961) -- (31.006.139) 78.465.212 خالل السنة الربح

 4.694.290.151 254.407.643 2.829.128.719 1.131.747.925 479.005.864 إجمالي الموجودات

 511.043.884 241.987.239 -- 248.822.688 20.233.957 إجمالي المطلوبات

      

      ه1442ربيع اآلخر  30

 123.443.568 1.512.500 -- 59.379.350 62.551.718 اإليرادات

 (123.523.480) -- -- (94.911.868) (28.611.612) تكلفة اإليرادات

 (79.912) 1.512.500 -- (35.532.518) 33.940.106 إجمالي الخسارة

 (24.570.649) (24.570.649) -- -- -- مصروفات عمومية وإدارية

 (25.618.171) (25.618.171) -- -- -- المتوقعةمخصص الخسائر اإلئتمانية 

 (2.013.321) (2.013.321) -- -- -- تكاليف إقتراض

 1.215.171 1.215.171 -- -- -- إيرادات أخرى

 (16.000) (16.000) -- -- -- تبرعات

 (7.794.484) (7.794.484) -- -- -- الزكاة

 (58.877.366) (57.284.954) -- (35.532.518) 33.940.106 الخسارة خالل السنة

 4.959.402.230 301.034.678 3.113.616.938 1.139.572.583 405.178.031 إجمالي الموجودات

 495.464.442 246.176.345 -- 221.032.315 28.255.782 إجمالي المطلوبات

 اإلدارية للشركة. ضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائفتت
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٤٢ 

 

 ١تعدیالت لم ینتج عنھا أثر جوھري على القوائم المالیة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الصادرة والساریة المفعول بعد  .٣٢
 م٢٠٢١ینایر 

 

 الجدیدة والمعدلة والساریة المفعول: والتفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي )أ
 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو تم إتباع 
أو بعد ذلك التاریخ في اعداد القوائم المالیة للشركة ولم یكن لھا تاثیر جوھري على المبالغ واالفصاحات  ٢٠٢١ینایر   ١بعد 

 ة في السنة الحالیة كما یلي:الواردة في القوائم المالی
 

 تاریخ النفاذ البیــان رقم المعیار أو التفسیر
تعدیالت على المعیار 
الدولي للتقریر المالي رقم 

 - ١٩-) كوفید١٦(
المتعلق بإمتیازات 

 االیجار.

، تم منح امتیازات إیجار للمستأجرین. ومثل ھذه ١٩-نتیجة لوباء كوفید
اشكال مثل تأجیل مواعید السداد  وتأجیل دفعات االمتیازات قد تتخذ عدة 

 االیجار.
، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي بالتعدیل على المعیار ٢٠٢٠ وفي مایو

) بحیث یتیح للمستأجرین خیار معاملة ١٦الدولي للتقریر المالي رقم (
امتیازات اإلیجار المؤھلة بنفس الطریقة التي یعاملون بھا إذا لم تكن 

ت إیجار. وفي حاالت كثیرة، سیؤدي ذلك إلى احتساب االمتیازات تعدیال
 كمدفوعات إیجار متغیرة في الفترة التي تمنح فیھا.

 التعدیالت الرئیسیة:
السماح للمستاجر بتطبیق الوسیلة العملیة فیما یتعلق بامتیازات االیجار  

على إمتیازات اإلیجار التي یؤثر اي تخفیض  ١٩-ذات الصلة بكوفید
ي مدفوعات االیجار فیھا فقط على المدفوعات المستحقة اصال في او ف

(بدال من المدفوعات المستحقة اصال في اوقبل  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠قبل 
 ;)٢٠٢١یونیو  ٣٠

مطالبة المستأجر بتطبیق التعدیل بأثر رجعي، مع االعتراف باألثر  
لألرباح التراكمي لتطبیق التعدیل مبدئیًا كتعدیل للرصید االفتتاحي 

المحتجزة (أو أي مكون آخر من حقوق الملكیة ، اذا كان ذلك ممكن) 
 في بدایة فترة التقریر السنوي الذي یطبق فیة المستأجر التعدیل أوالً.

 ٢٠٢٠یونیو  ١
إبریل  ١

٢٠٢١. 

إصالح سعر الفائدة 
المرحلة الثانیة  -المرجعي

على كل من المعاییر 
الدولیة للتقریر المالي 

) ٩)، (٧)، (٤أرقام (
)، ومعیار المحاسبة ١٦و(

 ٣٩الدولي رقم 

، أدخل مجلس معاییر المحاسبة الدولي تعدیالت على ٢٠٢٠في أغسطس 
)، ومعیار ١٦) و(٩)، (٧)، (٤المعاییر الدولیة لللتقریر المالي أرقام (

) لمعالجة المسائل التي تنشأ أثناء إصالح سعر ٣٩المحاسبة الدولي رقم (
 جعي، بما في ذلك استبدال سعر مرجعي بسعر بدیل.الفائدة المر

 وتوفر تعدیالت المرحلة الثانیة اإلعفاءات التالیة:
عند تغییر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول والخصوم  

المالیة (بما في ذلك التزامات اإلیجار)، فإن اإلعفاءات لھا أثر أن 
مباشرة لنسبة الفائدة المعروض التغییرات التي ھي ضروریة كنتیجة 

بین البنوك والتي تعتبر مكافئ اقتصادیا، والتي لن ینتج عنھا أي ربح 
 أو خسارة في قائمة الدخل.

ستسمح إعفاءات محاسبة التحوط في معظم معیار المحاسبة الدولي  
) باستمرار معظم ٩) أو المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٩رقم (

لتي تتأثر مباشرة بإصالح نسبة الفائدة المعروض بین عالقات التحوط ا
 البنوك ومع ذلك، قد یلزم تسجیل عدم فعالیة إضافیة.

 

.٢٠٢١ینایر  ١
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٤٣ 

 

 المفعول بعد: وغیر ساریة الجدیدة والمعدلة الصادرة والتفسیرات للتقریر الماليالمعاییر الدولیة  )ب
 

 الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول التالیة:لم تقم الشركة بتطبیق أي من المعاییر الدولیة 
 

رقم المعیار أو 
 تاریخ النفاذ البیــان التفسیر

المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

)١٧( 
 عقود التأمین. 

 

لیحل  ٢٠١٧) بشھر مایو  ١٧تم اصدار المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 ) عقود التامین.٤التقاریر المالیة رقم (محل المعیار الدولي إلعداد 

 

یتطلب نموذج القیاس الحالي عند وجود تقدیرات أن یتم إعادة قیاسھا في كل 
 فترة یصدر عنھا تقریر.

 

 یتم قیاس العقود باستخدام األسس التالیة:
 التدفقات النقدیة المخصومة ذات احتمالیة مرجحة  
 تعدیل صریح للمخاطر، و 
التعاقدیة یمثل الربح غیر المكتسب من العقد الذي یتم ھامش الخدمة  

 االعتراف بھ كإیرادات خالل فترة التغطیة.
 

) أن یتم قیاس مطلوبات التأمین ١٧یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي (
بالقیمة الحالیة للوفاء ویوفر منھج قیاس وعرض موحد لجمیع عقود التأمین. 

على المبادئ قیق ھدف المحاسبة المتسقة القائمة تم تصمیم ھذه المتطلبات لتح
 لعقود التأمین.

 ٢٠٢٣ینایر  ١
ینایر  ١(تأجل من 

٢٠٢١.( 
 

تعدیالت على المعیار 
).١٦المحاسبي رقم (

الممتلكات واآلالت 
 .والمعدات

 

التعدیل بخصوص منع الشركة من تخفیض كلفة الممتلكات واآلالت 
بیع البنود المنتجة خالل قیام الشركة بتجھیز والمعدات بالمبالغ المستلمة من 

األصل لإلستخدام المقصود. بحیث تعترف المنشأة بعائدات بیع تلك البنود 
 وتكالیف إنتاج تلك البنود في قائمة الدخل.

 

 .٢٠٢٢ینایر  ١
 

إشارة إلى اإلطار 
 المفاھیمي

تعدیالت على المعیار 
الدولي للتقریر المالي 

 ).٣رقم (
 األعمال.دمج 

 

) والمتعلق بتحدیث ٣تعدیل بسیط على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
مراجع اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة بإضافة استثناء لالعتراف 
بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 

 لمحتملة.المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول ا –) ٣٧(
 

التعدیل أكد على ان األصول المحتملة یجب أن ال یتم االعتراف بھا بتاریخ 
 االستحواذ.

 .٢٠٢٢ینایر  ١
 

تكلفة  -العقود المثقلة 
 تنفیذ العقد

تعدیالت على معیار 
المحاسبة الدولي رقم 

)٣٧( 
المخصصات 

وااللتزامات المحتملة 
 واألصول المحتملة.

تنفیذ" العقد تشمل "التكالیف المتعلقة مباشرة  تحدد التعدیالت أن "تكلفة
بالعقد". یمكن أن تكون التكالیف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكالیف إضافیة 
للوفاء بھذا العقد (من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد) أو تخصیص 

ذلك التكالیف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفیذ العقود (من األمثلة على 
تخصیص مصروف اإلستھالك لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات 

 .)المستخدمة في تنفیذ العقد
 

 .٢٠٢٢ینایر  ١
 

التحسینات السنویة 
على المعاییر الدولیة 
 للتقریر المالي

 ٢٠١٨للسنوات من 
 .٢٠٢٠الى 

 )١٦)، (٩التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي التالیة (
 ).٤١)، ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١و(
 

 .٢٠٢٢ینایر  ١
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٤٤ 

 
رقم المعیار أو 

 تاریخ النفاذ البیــان التفسیر
تصنیف المطلوبات 
كمتداولة وغیر 

 متداولة
 تعدیالت على 

معیار المحاسبة 
 ).١الدولي رقم (

التعدیالت على عرض القوائم المالیة توضح بأن االلتزامات تم تصنیفھا 
كالتزامات إما متداولة أو غیر متداولة، اعتماداً على الحقوقوق الموجودة في 
نھایة فترة التقریر. و ال یتأثر ھذا التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث 

 الالحقة لتاریخ التقریر المالي.
التعدیالت في تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة (تعدیالت 

) تؤثر فقط على عرض االلتزامات في بیان ١حاسبة الدولي على معیار الم
ولیس مبلغ أو توقیت االعتراف بأي أصل او التزام أو إیراد  -المركز المالي 

.البنودأو مصروفات أو على المعلومات التي تفصح عنھا المنشات حول تلك 

 ٢٠٢٣ینایر  ١
ینایر  ١(تأجل من 

٢٠٢٢.( 
 

االفصاح عن 
 المحاسیبةالسیاسات 

تعدیالت على معیار 
المحاسبة الدولي رقم 

)  و بیان ممارسة ١(
 ).٢رقم (

) من المنشآت ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (یشترط 
اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المادیة بدال من سیاساتھم المحاسبیة 

یاسة محاسبیة الھامة.مزید من التعدیالت تشرح كیف یمكن للمنشاة تحدید س
جوھریة. یتم إضافة أمثلة عند احتمالیة أن تكون السیاسة المحاسبیة جوھریة. 

) أیًضا بتطویر IASBلدعم التعدیل ، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (
إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبیق "عملیة األھمیة النسبیة المكونة من 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي أربع خطوات" الموضحة في بیان ممارسة 
)، ١. وبمجرد تطبیق المنشاة للتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (٢

یُسمح أیًضا بتطبیق التعدیالت على بیان ممارسات المعاییر الدولیة للتقریر 
 ). سیتم تطبیق التعدیالت بأثر مستقبلي.٢المالي (

 

 .٢٠٢٣ینایر  ١
 

تعریف التقدیرات 
 المحاسبیة

تعدیالت على معیار 
المحاسبة الدولي رقم 

)٨.( 
 

السیاسات المحاسبیة والتغیرات ) ٨التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم (
 في التقدیرات المحاسبیة واالخطاء.

تستبدل التعدیالت تعریف التغییر في التقدیرات المحاسبیة بتعریف التقدیرات 
جدید ، فإن التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ المحاسبیة. بموجب التعریف ال

النقدیة في البیانات المالیة التي تخضع لعدم التأكد من القیاس". تقوم المنشات 
بتطویر تقدیرات محاسبیة إذا كانت السیاسات المحاسبیة تتطلب أن یتم قیاس 
بنود في البیانات المالیة بطریقة تنطوي على عدم التأكد من القیاس. توضح 
التعدیالت أن التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن معلومات جدیدة أو 

 تطورات جدیدة ال یعد تصحیًحا لخطأ.
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الضرائب المؤجلة 
المتعلقة باألصول 
والخصوم الناشئة 
 عن معاملة واحدة

تعدیالت على معیار 
المحاسبة الدولي رقم 

) ضرائب ١٢(
 الدخل.

من الشركات االعتراف بالضریبة المؤجلة على المعامالت تتطلب التعدیالت 
التي تؤدي ، عند االعتراف األولي ، إلى نشوء مبالغ متساویة من الفروق 
المؤقتة الخاضعة للضریبة والقابلة للخصم. ستنطبق عادةً على المعامالت 
مثل عقود إیجار المستأجرین والتزامات إنھاء الخدمة وستتطلب الشركات 

 .رة االعتراف بموجودات ومطلوبات ضریبیة مؤجلة إضافیةالمتأث
 

وھذا یعني أن اإلعفاء من االعتراف األولي ال ینطبق على المعامالت التي 
تنشأ فیھا مبالغ متساویة من الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة 

 للضریبة عند االعتراف األولي.
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التطبیق األولي 
الدولي للمعیار 
و  ١٧للتقریر المالي  

المعیار الدولي 
  - ٩للتقریر المالي 

أرقام المقارنة (تعدیل 
معیار الدولي ال

 )١٧للتقریر المالي 

معا  ٩و المعیار  ١٧یسمح التعدیل للمنشآت التي تطبق ألول مرة المعیار 
في نفس الوقت أن تعرض أرقام المقارنة  عن الموجودات المالیة  كما لو 

قد تم تطبیقھا على تلك   ٩تطلبات التصنیف و القیاس في المعیار أن م
 األصول المالیة سابقا.
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 شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة –مكة المكرمة 
 ھـ١٤٤٣ اآلخرربیع  ٢٩في للسنة المنتھیة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 باللایر السعودي

٤٥ 

 
 

 تاریخ النفاذ البیــان رقم المعیار أو التفسیر
تعدیالت على المعیار الدولي 

) و ١٠للتقریر المالي رقم (
معیار المحاسبة الدولي رقم 

البیع أو المساھمة في   - )٢٨( 
األصول بین المستثمر و 
شركتھ الزمیلة أو المشروع 

 المشترك

في التعامل  ٢٨) IASو( ١٠) IFRSتعالج التعدیالت عدم اإلتساق بین (
عند فقدان السیطرة على شركة تابعة تم بیعھا أو المساھمة في شركة زمیلة 

 أو مشروع مشترك.
 

تاریخ السریان تاجیل 
مسمى،  إلى أجل غیر

مع إمكانیة التطبیق 
 المبكر

 
 

 ال تتوقع إدارة الشركة ان یكون لھذه المعاییر تأثیر جوھري على القوائم المالیة عند تطبیقھا في الفترات المستقبلیة.
 

 عتماد القوائم المالیةإ .٣٣
 

 .م٢٠٢٢ فبرایر ٢٨الموافق  ھ١٤٤٣ رجب ٢٧في  بل مجلس اإلدارة قتم اعتماد القوائم المالیة لإلصدار من ِ
 

 عام .٣٤
 

 تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتالئم مع عرض أرقام السنة الحالیة.


