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التنظيم واألنشطة الرئيسية










تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة تحت رقم
 4031020101بتاريخ  1ذي الحجة 1409هـ.
لدى الشركة فرعين ،األول :فندق وأبراج مكة ميلينيوم تحت السجل التجاري رقم  4031045190الصادر بتاريخ  29محرم
 1439هـ .والثاني :فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين تحت السجل التجاري رقم  4031102134الصادر
بتاريخ  18ربيع األول 1439هـ.
تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  11نوفمبر 2015م (المشار إليه فيما بعد بـ "النظام")
والذي دخل حيز التنفيذ في  2مايو  2016م .وافق المساهمون في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14
جمادى اآلخرة 1438هـ ،الموافق  13مارس 2017م ،على النظام األساسي المعدل للشركة لاللتزام بالنظام الجديد.
تقوم الشركة بتعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وامتالك العقارات وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها
وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
يدار الفندق واألبراج وفقًا لعقد إدارة مبرم بتاريخ  7ذو الحجة 1438ه الموافق  29أغسطس  2017بين شركة مكة لإلنشاء
والتعمير (المالك) وشركة ميلينيوم آند كوبثورن الشرق األوسط القابضة المحدودة (المشغل) لمدة ( 20عا ًما) مع تمديدين بموافقة
متبادلة لمدة ( 5سنوات) إذا وافق الطرفان.
وفيما يلي رسوم وأتعاب المشغل وفقًا لبنود اتفاقية اإلدارة:
 الرسوم األساسية ٪1 :من إجمالي اإليرادات التشغيلية.
 رسوم التسويق ٪0.8 :من إجمالي اإليرادات التشغيلية.
 رسوم الحوافز ٪5 :من إجمالي األربـــاح التشغيلية.
 مخصص اإلحالل والتجديد ٪3 :من إجمالي الدخل.

 علما ً بأن الفندق واألبراج كانا يداران وفقا ً لعقد إدارة مبرم بتاريخ  14شوال 1433هـ الموافق  1سبتمبر  2012لمدة (خمس
سنوات) بين شركة مكة لإلنشاء والتعمير (المالك) وفنادق هيلتون العالمية (المشغل) ،وانتهى العقد بتاريخ  30أغسطس .2017
 يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:
مركز فقيه التجاري  -شركة مكة لإلنشاء والتعمير  -مكة المكرمة  -ص.ب  - 7134المملكة العربية السعودية.
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أسس اإلعداد
المعايير المحاسبية المطبقة
 تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439ه وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم
(" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية و"المعايير الدولية" واإلصدارات األخرى المعتمدة من
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم
المالية.
 ال تشمل القوائم المالية األولية المختصرة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المعدة وفقا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبيين القانونيين ويجب أن تُقرأ مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  30ربيع اآلخر 1439هـ .كما أن نتائج
األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ ال تمثل بالضرورة مؤشرا ً على النتائج المتوقعة في  30ربيع اآلخر
1440هـ ،كما لم يتم إجراء التخصيص عن أرباح الفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ والتي يتم إجراؤها في
نهاية السنة.
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أسس اإلعداد  -تتمة
أ) أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية باستثناء"االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" حيث تم قياسها بالقيمة
العادلة ،وباستثناء التزامات منافع محددة للموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة
االئتمان المتوقعة.
ب) العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
ج) استخدام التقديرات واألحكام
 يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة من اإلدارة القيام بإجراء بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤؤثر علؤى
تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبالغ ا لمعروضة للموجودات والمطلوبؤات واإليؤرادات والمصؤروفات وعلؤى أربؤاح غيؤر
محققة من استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتؤي تظهؤر ضؤمن حقؤوق الملكيؤة .مؤن
الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 تؤتم مراجعؤؤة التقؤؤديرات واالفتر اضؤات المتعلقؤؤة بهؤؤا علؤى أسؤؤاس مسؤؤتمر .التعؤديالت التؤؤي تترتؤؤب عنهؤا التقؤؤديرات المحاسؤؤبية يؤؤتم
إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

.3

السياسات المحاسبية الهامة
أ) المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9اعتبار من  1يناير 2018م وتم التوضيح
أثر تطبيق هذه المعايير ضمن القوائم المالية إن عدداً من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية اعتباراً من  1يناير
2018م ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة.
المعايير الصادرة غير المطبقة
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر
ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة .
 )1المعيار الدولي للتقرير المالية  16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار .يقوم المستأجر باالعتراف
باأل صل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه
بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة.
تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود
إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  17عقود
اإليجار  ،والتفسير الدولي  4لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار  ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  15عقود
اإليجار التشغيلي الحوافز  ،ولجنة التفسيرات الدولية  27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .
إن هذا المعيار يسر مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
أ) المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها  -تتمة
سيعتمد األثر الفعلي للتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على القوائم في فترة التطبيق األولي على الظروف االقتصادية
المستقبلية بما فيها معدل قروض الشركة في  1يناير 2019م وتكوين محفظة عقود اإليجار للشركة حتى ذلك التاريخ وأحدث تقييم
لما إذا كانت الشركة ستمارس أي خيارات تجديد عقود اإليجار والحد الذي ستختاره الشركة الستخدام النفقات العملية واالعتراف
باإلعفاءات.
وعليه فإن األثر األكثر أهمية المحدد هو أن الشركة ستعترف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود اإليجار التشغيلي للمستودعات.
إضافة لذلك ،ستتغير اآلن طبيعة المصروفات المتعلقة بتلك العقود الن المعيار الدولي للتقرير المالي  16يستبدل طريقة القسط
الثابت لمصروفات عقود اإليجار التشغيلي بمصروفات االستهالك لحق استخدام الموجودات ومصروفات الفائدة على مطلوبات
عقود اإليجار.
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
يجوز للشركة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16اختيار إما:
 تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقد اإليجار لكافة عقودها ،أو
 تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار.
التحول
يجوز للشركة كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام نهج:
 بأثر رجعي ،أو
 بأثر رجعي معدل بطرق عملية اختيارية.
يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقود اإليجار .وتخطط الشركة حاليا ً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي16
مبدئيا ً في  1يناير 2019م .لم تحدد الشركة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.
ال يتطلب من الشركة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجرا ً بخالف وسيط في عقد تأجير بالباطن.
 )2التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة )2017-2015
المعيار الدولي للتقرير المالي  3دمج األعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي  11الترتيبات المشتركة
يوضح طريقة محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات المشتركة التي تستوفي تعريف األعمال التجارية.
 إذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سيطرة مشتركة فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقاً.
 حصل طرف ما على سيطرة فإن المعاملة هي دمج أعمال يتم الحصول عليها من خالل مراحل ويقوم الطرف المستحوذ
بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقا ً بالقيمة العادلة.
معيار المحاسبة الدولي  12ضرائب الدخل
يبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات أرباح (بما فيها المدفوعات لألدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية) يتم
االعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع في األرباح أو الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر أو
حقوق الملكية.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ
باللاير السعودي
 .3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
أ) المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها  -تتمه
معيار المحاسبة الدولي  23تكاليف االقتراض
توضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة الحتساب تكاليف االقتراض المؤهلة يستثني فقط القروض المحددة لتمويل
الموجودات المؤهلة التي ال زالت تحت التطوير أو اإلنشاء .أما القروض المحددة لتمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة اآلن
لالستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها في تلك الشركة العامة .ونظرا ُ ألن تكاليف تطبيق بأثر رجعي قد
يفوق المزايا فيتم تطبيق التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة للتعديالت.
 )3تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي حالة عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل
يسع ى لتوضيح المحاسبة عن معالجة ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها بعد من قبل أنظمة الضرائب .إن االختبار األساسي هو ما
إذا كان من المحتمل أن تقبل انظمة الضرائب المعالجة الضريبية التي اختارتها الشركة.
 )4التعديالت األخرى
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير أدنا ه لم يتم تطبيقها حتى اآلن وال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم
المالية للشركة:
 خصائص المدفوعات مقدما ُ مع التعويض السالب (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .)9
 الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)28
 تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)19
ب) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما تم ذكره أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية المختصرة هي نفس تلك المطبقة على
القوائم المالية للسنة السابقة كما في السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1439هـ  .من المتوقع أن التغيرات في السياسات المحاسبية
ستنعكس على القوائم المالية للسنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1440هـ .
قامت الشركة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  15اإليراد من العقود مع العمالء ( راجع الفقرة أ ) والمعيار الدولي
للتقرير المالي  9األدوات المالية ( راجع الفقرة ب ) اعتبارا ً من  1يناير 2018م .
إن األثر األولي لتطبيق تلك المعايير تعود بشكل مباشر على ما يلي:
 عرض اإليرادات بالصافي من عوائد المبيعات ( راجع الفقرة أ أدناه ).
 زيادة خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في الموجدات المالية (راجع الفقرة ب أدناه ).
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ
باللاير السعودي
 .3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
ب) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة – تتمه
أ) المعيار الدولي للتقرير المالي  " 15اإليراد من العقود مع العمالء"
ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي  15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات  .ويحل هذا المعيار
محل معيار المحاسبة الدولي " 18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي " 11عقود اإلنشاءات " والتفسيرات المتعلقة بها .تقوم
الشركة بإثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واإلقرار
باستالمها ،بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وعليه ،ليس هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي "اإليرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات الشركة.
ب) المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  9متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع
البنود غير المالية .ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :االعتراف والقياس".
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة.
 )1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  39بهدف تصنيف وقياس
المطلوبات المالية .إال أنه الفئات الواردة سابقا ً في معيار المحاسبة الدولي  39المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق والقروض والسلف والمتاحة للبيع.
إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9لم يكن له أثر جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة والمتعلقة
بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة (بالنسبة للمشتقات التي يتم استخدامها كأدوات تحوط ،أنظر ( )3أدناه) .وفيما يلي
أثر المعيار الدولي للتقرير المالي على تصنيف وقياس الموجودات المالية:
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية ُمقاسة
بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في أدوات الدين ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر -استثمارات في أدوات حقوق ملكية  ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف
الموجودات المالية وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9عادة ً ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة
الموجودات المالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية .ال يتم أبدا ً فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها
الموجودات المالية هي المضيف ضمن نطاق المعيار ،وبدالً من ذلك  ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بهدف تصنيفها.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة.
 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
 تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم
تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات
مالية،و
 تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة  ،يحق للشركة أن تختار
بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل
استثمار على حدة.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
ب) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة ك ُمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً لما تم بيانه
أعاله  ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات
األولي  ،يحق للشركة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم
بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير .
يتم القياس األولي للموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة
بالقيمة العادلة ،بالنسبة للبند الغير مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،زائدا ً تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها
بشكل مباشر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية .
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي المكاسب
والخسؤؤؤائر  ،وتشؤؤؤؤمل أي فائؤؤؤدة أو دخؤؤؤؤل توزيعؤؤؤات أربؤؤؤؤاح ،ضؤؤؤمن الؤؤؤؤربح
والخسارة .أنظر ( )3أدناه فيما يتعلق بالمشتقات المخصصة كأدوات تحوط.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجؤودات بالتكلفؤة المطفؤأة باسؤتخدام طريقؤة الفائؤدة
الفعلية .يتم تخفيض التكلفة ال ُمطفاة بخسائر االنخفؤاض فؤي القيمؤة (أنظؤر ()2
أدناه) .يتم إثبات إيؤرادات الفائؤدة و أربؤاح وخسؤائر تحويؤل العمؤالت األجنبيؤة
واالنخفؤؤاض فؤؤي القيمؤؤة ضؤؤمن األربؤؤاح أو الخسؤؤائر .يؤؤتم إثبؤؤات أي ربؤؤح أو
خسارة ضمن األرباح أو الخسائر.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمؤة
العادلؤؤؤة مؤؤؤن خؤؤؤالل الؤؤؤدخل الشؤؤؤامل
اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .إن اإليؤرادات الفائؤدة التؤي
يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائؤدة الفعليؤة ،و كؤذلك أربؤاح وخسؤائر تحويؤل
العمؤؤؤالت األجنبيؤؤؤة واالنخفؤؤؤاض قؤؤؤي القيمؤؤؤة يؤؤؤتم إثباتهؤؤؤا ضؤؤؤمن األربؤؤؤاح أو
الخسائر .يتم إثبات صافي األرباح و الخسائر األخرى ضمن الؤدخل الشؤامل.
وعنؤؤد التوقؤؤف عؤؤن اإلثبؤؤات ،فؤؤإن األربؤؤاح و الخسؤؤائر المتراكمؤؤة فؤؤي الؤؤدخل
الشامل اآلخر يعاد إلى األرباح أو الخسائر .

االسؤؤؤؤؤؤتثمارات فؤؤؤؤؤؤي أدوات حقؤؤؤؤؤؤوق
الملكيؤؤؤة بالقيمؤؤؤة العادلؤؤؤة مؤؤؤن خؤؤؤالل
الدخل الشامل اآلخر

يؤؤتم القيؤؤاس الالحؤؤق لهؤؤذه الموجؤؤودات بالقيمؤؤة العادلؤؤة .يؤؤتم إثبؤؤات توزيعؤؤات
األرباح كإيرادات ضؤمن األربؤاح أو الخسؤائر مؤا لؤم تمثؤل توزيعؤات األربؤاح
بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات األربؤاح والخسؤائر
األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعؤادة تصؤنيفها أبؤداً إلؤى األربؤاح
أو الخسائر.

لم يكن هنالك أثر لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على القيم الدفترية للموجودات المالية في  1يناير 2018م ،كما هو مبين
أدناه.
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باللاير السعودي
.3

السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
ب) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
يعرض الجدول التالي واإليضاحات المرفقة فئات القياس األصلية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39وكذلك وفئات القياس الجديدة
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لفئة الموجودات المالية الخاصة بالشركة كما في  1يناير 2018م :

الموجودات المالية

إيضاح

استثمارات في
أدوات حقوق ملكية
ذمم مدينة تجارية
نقد وما في حكمه

5
-

التصنيف األساسي
وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي
39
استثمارات متاحة
للبيع
قروض وتسهيالت
قروض وتسهيالت

التصنيف الجديد وفقا ً
للمعيار الدولي للتقرير
المالي 9
استثمارات في موجودات
مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

القيمة الدفترية
األساسية وفقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي 39

5.858.222.307
64.662.370
164.203.534

القيمة الدفترية
الجديدة وفقا ً لمعيار
الدولي للتقرير
المالي 9

5.858.222.307
64.662.370
164.203.534

 )2االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "الخسائر االئتمانية
المتوقعة" .ويتم تطبيق النموذج الجديد على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واالستثمارات في
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .ووفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي  9يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المعترف بها سابقا ً وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي.39
الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة.
ويعتبر األصل المالي"منخفض القيمة االئتمانية" عندما يكون لحصول حدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة لألصل المالي.
عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.
يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المختصرة .
 )3التحول
ال يتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  9في األرباح المبقاة كما في  1جمادى األول 1439هـ ألن المبالغ غير هامة .وعليه ،ال تعكس المعلومات المعروضة
لسنة 1439هـ بشكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9بل تعرض معلومات معيار المحاسبة الدولي .39
تم التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
 تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية فيه.
 تحديد وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية.
 تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.
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ااألدوات المالية
أ)

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل إلتزام ما ضمن معاملة منتظمة بين
المشاركين بتاريخ القياس في السوق الرئيسية ،أو ،في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق يمكن للشركة الوصول
إليها في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
 عند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ما ،تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم
العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة إستنادا ً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
 المستوى األول :األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
 المستوى الثاني :المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل وااللتزام،
سوا ًء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 المستوى الثالث :مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير
القابلة للمالحظة).
تسلسل القيمة العادلة
يلخص الجدول التالي األدوات المالية للشؤركة المدرجؤة بتسلسؤل القيمؤة العادلؤة التؤي تعكؤس أهؤم المؤدخالت المسؤتخدمة فؤي إجؤراء
القياسات:
الفترة المنتهية في
 29شوال 1439ه

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى
الثاني

المستوى الثالث

القيمة العادلة
اإلجمالي

تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل
عمر للتطوير

4.107.589.019

3.997.232.851

--

110.356.168

4.107.589.019

استثمار في صندوق
المتاجرة بالسلع

904.293

904.293

--

--

904.293

المجموع

4.108.493.312

3.998.137.144

--

110.356.168

4.108.493.312

المستوى
الثاني

المستوى الثالث

السنة المنتهية في
 30ربيع اآلخر
1439هـ

القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة
اإلجمالي

تظهر بالقيمة العادلة:
استثمارات في شركة جبل
عمر للتطوير

5.857.318.014

5.746.961.846

--

110.356.168

5.857.318.014

استثمارات في صندوق
المتاجرة بالسلع

904.293

904.293

--

--

904.293

المجموع

5.858.222.307

5.747.866.139

--

110.356.168

5.858.222.307

إذا كانؤؤت المؤؤدخالت المسؤؤتخدمة لقيؤؤاس القيمؤؤة العادلؤؤة لألصؤؤل أو االلتؤؤزام تقؤؤع فؤؤي مسؤؤتويات مختلفؤؤة مؤؤن التسلسؤؤل الهرمؤؤي للقيمؤؤة
العادلة ،فإن قيؤاس القيمؤة العادلؤة يؤتم تصؤنيفه بالكامؤل فؤي نفؤس المسؤتوى مؤن التسلسؤل الهرمؤي للقيمؤة العادلؤة كؤأدنى مسؤتوى مؤن
المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير .خالل فتؤرة
الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ ،لم تكن هناك حركات بين المستويات.
ال يوجد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات األخرى خالل الفترة.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ
باللاير السعودي
 4األدوات المالية  -تتمة
ب) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر الم تمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة
بأدوات مالية .وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر
السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير األموال الكافية من خالل توفير األموال الالزمة لمواجهة أية التزامات مستقبلية .على
سبيل المثال ،قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية أو مصادر االقتراض أو االعتماد على سوق
معينة يتم فيها تحقيق الموجودات المتداولة .فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للشركة كما في 29
شوال 1439هـ .ال تحتفظ الشركة بموجودات مالية إلدارة مخاطر السيولة.

 1سنة أو أقل

 29شوال 1439هـ
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
توزيعات أرباح مستحقة
الزكاة المستحقة

 30ربيع اآلخر 1439هـ

54.377.897
100.465.374
219.083.603
60.431.276
434.358.150

 1سنة أو أقل

مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
توزيعات أرباح مستحقة
الزكاة المستحقة

43.758.564
94.892.653
174.961.058
36.377.772
349.990.047

أكثر من
سنة وأقل
من 3
سنوات
-----أكثر من
سنة وأقل
من 3
سنوات
------

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية
------

فوائد مستحقة
لفترات مستقبلية
------

القيمة الدفترية
54.377.897
100.465.374
219.083.603
60.431.276
434.358.150

القيمة الدفترية
43.758.564
94.892.653
174.961.058
36.377.772
349.990.047

ليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل اإلستحقاقات المالية في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل كبير.
الجدول التالي يبين الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة كما في تاريخ القوائم المالية األولية المختصرة:
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
رأس المال العامل

 30ربيع اآلخر 1439هـ
268.795.637
()407.882.630
()139.086.993

 29شوال 1439هـ
464.965.107
()624.626.725
()159.661.618

كما هو مبين أعال ه في تحليل رأس المال العامل ،فقد بلغ العجز في رأس العامل للفترة المنتهية في  29شوال 1439هـ مبلغ
 159.661.618لاير سعودي ( 139.086.993لاير سعودي :للسنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1439هـ) هذا وقد بلغت
اإليرادات المؤجلة كما في ذلك التاريخ مبلغ  190.268.575لاير سعودي ( 57.892.583لاير سعودي :للسنة المنتهية في
30ربيع اآلخر 1439هـ) والتي تمثل مطلوبات غير نقدية على الشركة.
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استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتكون االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل رئيسي مما يلي:

جبل عمر للتطوير
صندوق المتاجرة بالسلع
أ.

 29شوال
إيضاح
1439هـ
4.107.589.019
أ
904.293
4.108.493.312

 30ربيع اآلخر
1439هـ
5.857.318.014
904.293
5.858.222.307

تتمثل حركة االستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فيما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

 29شوال
1439هـ

 30ربيع اآلخر
1439هـ

5.858.222.307

6.760.157.193

بيع استثمارات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر – بالتكلفة (*)

()46.175.520

--

أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

()139.873.871

--

(خسائر) غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1.563.679.604

()901.934.886

4.108.493.312

5.858.222.307

(*) خالل الفترة المنتهية في  29شوال 1439هـ قامت الشركة ببيع عدد  4.617.552سه ًما من أسهم حصتها في رأس مال شركة
جبل عمر للتطوير ،والذي نتج عنه أرباح قدرها 139.873.871لاير سعودي وذلك وفقًا لقرار مجلس اإلدارة في جلسته رقم
( )178بتاريخ  18ربيع أول 1439هـ ببيع  10مليون سهم.
.6

.7

دفعات مقابل إستثمار
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ( )133الذي عقد بتاريخ  25محرم 1435هـ (الموافق  28نوفمبر 2013م) باإلجماع المساهمة
بحصة نقدية في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير ،والتي تعمل في مجال التطوير العقاري وستقوم بتطوير منطقة جبل
الشراشف .وبموجب هذا القرار ،قامت الشركة بتاريخ  11جمادى األولى 1435هـ بدفع مبلغ  28.84مليون لاير سعودي ،تمثل ما
نسبته  ٪16.48من القيمة اإلجمالية لالكتتاب األولي والبالغة  175مليون لاير سعودي وفقا ً لالحتياجات الفعلية للشركة المطورة .
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة ( شركة جبل عمر للتطوير ) والبالغة  359.564.950لاير سعودي كما في  29شوال
 1439هـ قيمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدية المتبقية المدفوعة نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا اإلجراءات
القانونية لنقل ملكيتها لشركة جبل عمر للتطوير وبمجرد أن يستكمل المالكون جميع اإلجراءات القانونية لنقل ملكية هذه العقارات بإسم
شركة جبل عمر للتطوير ،ستقوم شركة جبل عمر للتطوير بسداد هذا المبلغ لشركة مكة لإلنشاء والتعمير.

14

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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مزايا الموظفين
 وصف عام لخطة مزايا الموظفين المحددة:
يتعين على الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمات (خطة مزايا محددة) وفقا ً لنظام العمل السعودي .تعادل منفعة مكافأة نهاية الخدمة
نصف راتب الشهر األخير لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما يشمل كسور السنة باإلضافة إلى راتب الشهر األخير
كامالً عن كل سنة من سنوات الخدمة المتبقية/التالية وبما يشمل كسور السنة .عوامل االستحقاق يتم تطبيقها في حاالت االستقالة.
ومكافأة نهاية الخدمة غير ممولة.
 منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة االكتوارية:
التزا ًما بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (" )19مزايا الموظفين" ،تم استخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وذلك لتحديد
التزامات الخطة .بموجب هذه الطريقة يتم احتساب التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة وذلك لكل ميزة سوف يستحقها أعضاء الخطة
الذين هم على رأس عملهم .التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة تعتمد على معادلة االستحقاق ومدة الخدمة في تاريخ التقييم ،ويتم
احتساب المزايا بنا ًءا على الراتب األخير المتوقع أن يحصل عليه الموظف عند بلوغه سن التقاعد .التزامات الخطة هي القيمة
االكتوارية الحالية للمزايا المستحقة المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم على رأس عملهم في تاريخ التقييم.
أ)

يتم إعداد التقييم من قبل خبير اكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:
وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،19يجب أن تكؤون االفتراضؤات االكتواريؤة غيؤر متحيؤزة ومتوافقؤة مؤع بعضؤها الؤبعض.
تعتبر االفتراضات هي أفضل تقديرات من جانب الشركة للمتغيرات التي ستحدد التكلفؤة النهائيؤة لتقؤديم مكافؤأة نهايؤة الخدمؤة.
وتتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يلي:
معدل الخصم:
يستخدم هذا المعدل للحصول على القيمة اإلكتوارية الحالية للفوائد المتوقعة .وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،19يتم تحديد
المعؤؤدل المسؤؤتخدم لخصؤؤم إلتزامؤؤات اسؤؤتحقاقات مؤؤا بعؤؤد التوظيؤؤف بؤؤالرجوع إلؤؤى عوائؤؤد السؤؤوق فؤؤي نهايؤؤة فتؤؤرة التقريؤؤر علؤؤى
السندات التجارية ذات الجؤودة العاليؤة .وفقؤا للممارسؤة المتبعؤة لؤدينا ،يؤتم إشؤتقاق معؤدل الخصؤم بؤالرجوع إلؤى عائؤدات سؤوق
الدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على السندات التجارية المصؤنفة  AA-AAAذات اسؤتحقاق آجؤل تتفؤق
م ع المدة المقدرة اللتزامات استحقاقات ما بعد التوظيف .ويصل متوسط مؤدة التزامؤات اسؤتحقاقات مؤا بعؤد انتهؤاء الخدمؤة إلؤى
 11.76سنة.
 معدل الخصم  ٪3.5 -سنويًا ( 30ربيع اآلخر 1438هـ ٪3,75 :سنوياً).
 معدل زيادة الرواتب  ٪3.75سنويًا ( 30ربيع اآلخر 1438هـ ٪3,75 :سنوياً).

ب) تتمثل الحركة على التزامات مزايا الموظفين:
 29شوال
1439هـ
43.233.681

 30ربيع اآلخر
1439هـ
40.178.525

1.931.358
--

3.594.867
1.492.115

إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة
عناصر الدخل الشامل اآلخر:

1.931.358

5.086.982

إعادة القياس إللتزامات مزايا الموظفين

--

1.711.394

المزايا الفعلية المدفوعة خالل الفترة  /السنة

()2.528.742

()3.743.220

القيمة الحالية لاللتزام في نهاية الفترة /السنة

42.636.297

43.233.681

القيمة الحالية لاللتزام كما في بداية الفترة  /السنة
مكونات مصروفات الفترة الحالية المحملة على قائمة الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
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توزيعات أرباح مستحقة
أ.

تتمثل الحركة علي دائنو التوزيعات فيما يلي:
إيضاح
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
توزيعات األرباح المعلنة
توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة  /السنة

 29شوال
1439هـ
174.961.058
331.832.480
()287.709.935
219.083.603

 30ربيع اآلخر
1439هـ
162.925.174
414.240.600
()402.204.716
174.961.058

ب .أقرت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ  6رمضؤان 1439هؤـ ،الموافؤق  21مؤايو 2018م علؤى توزيؤع أربؤاح للمسؤاهمين
عن السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1439هـ بمبلغ  331مليون لاير سعودي بواقع  2لاير سعودي للسؤهم الواحؤد والتؤي تمثؤل
نسبة  ٪20من رأس المال المدفوع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  2.2مليون لاير سعودي.
 .10الزكاة
أ) مخصص الزكاة
الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:
 29شوال
1439هـ
36.377.772
17.000.000
7.053.504
-60.431.276

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المحمل لسنوات سابقة للفترة  /السنة
مخصص الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة

 30ربيع اآلخر
1439هـ
21.206.427
15.774.024
7.459.042
()8.061.721
36.377.772

ب) استلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من عام 1424هـ حتى 1430هـ بمبلغ  31.145.826لاير سعودي .وقد اعترضت
الشركة على هذا الربط وتم رفع االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ
 31.130.230لاير سعودي بنا ًءا على قرار اللجنة االبتدائية .كما ورد للشركة الربط الزكوي للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر
1431هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ  16.593.207لاير سعودي ،وقد اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع
االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  16.593.207لاير سعودي بنا ًءا على قرار اللجنة
االبتدائية.
قرارا من اللجنة االستئنافية الضريبية رقم 1647
خالل السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1438هـ ،تلقت الشركة خطابًا يتضمن
ً
لسنة 1438هـ بخصوص الربط الزكوي للسنوات من 1424هـ إلى 1430هـ يفيد برفض االستئناف المقدم من الشركة إلعادة
الربط ،وقد قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام .وبتاريخ  14محرم 1439ه استلمت
الشركة الحكم الصادر بتاريخ  28ذو الحجة 1438هـ من المحكمة اإلدارية بالرياض ،ويتضمن رفض الدعوى المقامة من
الشركة ضد حكم اللجنة االستئنافية الضريبية .وقامت الشركة باستئناف ضد الحكم السابق لدى رئيس المحكمة االستئنافية
بالرياض بموجب خطابها رقم  439/76بتاريخ  12صفر 1439هـ .وبتاريخ  2ذو القعدة  1439هـ تم ابالغ الشركة بواسطة
مندوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل بخطاب رقم  1439/16/32208وتاريخ  26شوال  1439هـ بمطالبة نهائية بعد حكم محكمة
اإلستئناف اإلدارية بمنطقة الرياض رقم /979ق لعام 1439هـ بربط آلي بمبلغ  29.503.194لاير سعودي وتقوم الشركة حاليا
بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لسداد تلك المطالبة.
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شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ
باللاير السعودي
10

الزكاة  -تتمة
قرارا من اللجنة االستئنافية الضريبية رقم  8للسنة
خالل السنة المنتهية في  30ربيع اآلخر 1439هـ ،تلقت الشركة خطابًا يتضمن
ً
1438هـ بخصوص الربط الزكوي لسنة 1431هـ يفيد برفض االستئناف المقدم من الشركة إلعادة الربط وقد قامت الشركة بتقديم
تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة اإلدارية حسب النظام.
بتاريخ  19ذو الحجة 1438ه ورد للشركة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 1438/16/32202ه وتاريخ  9ذو
الحجة 1438ه بخصوص طلب بيانات خاصة باإلقرارات الزكوية لألعوام من 1432ه حتى 1437ه لالطالع والدراسة وإنهاء
الموقف .وقامت الشركة بإمداد الهيئة بما طلبته بموجب خطاب رقم  439/18بتاريخ  14محرم 1439ه.
وقد قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن السنوات من 1432هـ حتى 1439هـ ولم تتسلم أي ربوط زكوية عن تلك السنوات.
ج) تم تكوين مخصص الزكاة على أساس تقديري للفترة المنتهية في  29شوال 1439هـ وبرأي إدارة الشركة فإن المخصصات
المرصودة كافية لمواجهة االلتزامات الزكوية المستقبلية.

.11

ربحية السهم
أ) ربحية السهم األساسية
تم احتساب ربحية السهم األساسية بنا ًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة.
ب) ربحية السهم المخفضة
تم احتساب ربحية السهم المخفضة بنا ًءا على الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بعد
تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية.
خالل الفترة لم يكن هناك أسهم مخفضة ،وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسية.
ج) إن تفاصيل إحتساب ربحية السهم هي كما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 29شوال
 29شوال
1438هـ
1439هـ
صافي الربح بعد الزكاة للفترة

118.212.805

162.434.875

المتوسط المرجح لعدد األسهم

164.816.240

164.816.240

حصة السهم من ربح الفترة – األساسية والمخفضة

0.72

0.99
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ
باللاير السعودي
 .12المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة .يتم إعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من
قبل إدارة الشركة.
 موظفي اإلدارة العليا
موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذي أو غير ذلك).
 معامالت األطراف ذات العالقة:
خالل الفترة كانت هناك معامالت مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتيادي وبشروط متفق عليها بين األطراف
كما يلي:
معامالت مع
موظفي اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة

 29شوال
1439هـ

طبيعة المعاملة

1.190.776
1.657.194

راتب وبدالت وحوافز
إيجارات

 29شوال
1438هـ
1.347.526
1.657.194

 أرصدة األطراف ذات العالقة:
إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي كما يلي:
 29شوال
1439هـ

 30ربيع اآلخر
1439هـ

مستحق من أطراف ذات عالقة
مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن بند ذمم مدينة تجارية

359.564.950
9.465.615

359.564.950
1,933,423

مستحق إلى طرف ذو عالقة ضمن بند مصروفات مستحقة
وذمم دائنة أخرى (شركة جبل عمر للتطوير)

50.000.000

50.000.000

 .13االلتزامات المحتملة
بلغت االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة في  29شوال 1439هـ مبلغ
 49.723.437لاير سعودي ( 30ربيع اآلخر 1439هـ 49.723.437 :لاير سعودي).
 .14المعلومات القطاعية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمزايا المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري باإلختالف في
منتجات تلك القطاعات .هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة
منفصلة .يتم تحديد القطاعات التشغي لية المبينة أدناه عن طريق التمييز في األنشطة التجارية والتي تحقق منها الشركة اإليرادات وتتكبد
التكاليف .يتم مراجعة الخصائص االقتصادية ويتم تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية
كل ربع سنة على األقل والذي يتم مراجعته م ن اإلدارة العليا للشركة .تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية السعودية ،من خالل
األنشطة األساسية التالية:
 المركز التجاري ،الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية والشقق؛
 الفندق واألبراج السكنية؛
 االستثمار ،بما في ذلك اإليرادات من االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة؛
 أخرى ،بما في ذلك إيرادات العقارات المستأجرة في منطقة جبل عمر للتطوير.

18

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
(شركة مساهمة سعودية)
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  29شوال 1439هـ
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 .14المعلومات القطاعية  -تتمة
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم
تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في القوائم المالية.
البيــــــــــــــــــــــــــــــان
كما في وللفترة المنتهية في
 29شوال 1439هـ

المركز التجاري

الفندق واألبراج

تكلفة اإليرادات

74.066.411
()21.423.710

182.797.519
()88.233.720

إجمالي الربح

52.642.701

94.563.799

اإليرادات

قطاع االستثمارات

1.975.000

258.838.930
()109.657.430

1.975.000

149.181.500

مصروفات عمومية و إدارية

--

--

--

--

()6.581.858

تبرعات

--

--

--

--

()333.333

الربح خالل الفترة قبل الزكاة

--

--

--

--

142.266.309

الزكاة

--

--

--

--

()24.053.504

صافي ربح الفترة بعد الزكاة

--

--

--

--

118.212.805

إجمالي الموجودات

498.295.458
137.644.095

1.274.436.872
172.774.788

4.496.904.412
50.000.000

248.489.496
306.844.139

6.518.126.238
667.263.022

المركز التجاري

الفندق واألبراج

قطاع اإلستثمارات

أخرى

اإلجمالي

تكلفة اإليرادات

76.683.023
()20.630.108

227.935.145
()111.314.614

إجمالي الربح

56.052.915

116.620.531

إجمالي المطلوبات
كما في وللفترة المنتهية في
 29شوال 1438هـ

---

أخرى

اإلجمالي

1.815.793
--

306.433.961
()131.944.722

1.815.793

174.489.239

مصروفات عمومية و إدارية
أرباح بيع إستثمارات في
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

--

--

--

--

()8.431.858

--

--

662.491

--

662.491

تبرعات

--

--

--

--

()120.000

الربح خالل الفترة قبل الزكاة

--

--

--

--

166.599.872

الزكاة

--

--

--

--

()4.164.997

صافي ربح الفترة بعد الزكاة

--

--

--

--

162.434.875

إجمالي الموجودات

477.627.577
127.463.285

1.259.892.838
145.504.369

7.104.525.575
50.000.000

200.358.434
335.325.395

9.042.404.424
658.293.049

اإليرادات

إجمالي المطلوبات

---

تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف اإلدارية للشركة.
 .15اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  23ذو الحجة 1439هـ (الموافق  3سبتمبر 2018م).
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