
  

 
 
 
  

  
  
  
  
  
   

 شركة مكة لإلنشاء والتعمري
 شركة مسامهة سعودية

 

ه٢٩/٧/١٤٢٩ كما يف املركز املايل  
 مع تقرير مراقيب احلسابات



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 



 

 
          

    محاسـب قانونـي   محاسبون قانونيون      
  ٤٥ترخيص رقم                                                             ١٢٦ترخيص رقم      

  

  *تقرير مراقيب احلسابات * 
  ه١٤٢٩  عبانـش ١٧:    دة يفـج

  م٢٠٠٨    أغسطس ١٨   :ق ـاملواف
  

  احملترمني        والتعمري                                             لإلنشاءمسامهي شركة مكة / السادة 
  
  

  يكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،السالم عل
  
  

كما هي عليه ) شركة مسامهة سعودية(لقد فحصنا قائمة املركز املايل لشركة مكة لإلنشاء والتعمري   
وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية لألشهر الثالثة املنتهية يف ذلك التاريخ ،  ه١٤٢٩رجب  ٢٩يف 

وكان فحصنا فحصاً . كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناهاواملعدة من قبل الشركة ، واملقدمة لنا مع 
ويتكون الفحص احملدود بصفة . حمدوداً وفقاً ملعيار فحص التقارير املالية األولية الصادر من قبل اهليئة

أساسية من تطبيق إجراءات حتليلية على املعلومات املالية ، واالستفسار من األشخاص املسؤولني يف 
ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية املراجعة اليت تتم وفقاً ملعايري . األمور املالية احملاسبية الشركة عن

لذا فإننا لن  -واليت دف أساساً إىل إبداء الرأي يف القوائم املالية ككل  -املراجعة املتعارف عليها 
  .نبدي مثل هذا الرأي 

  

 يتبني لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعني إدخاهلا على وبناًء على الفحص احملدود الذي قمنا به ، مل
  .التقارير املالية األولية املرفقة لكي تتفق مع معايري احملاسبة املتعارف عليها 

  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
 

  رنست ويونغإ                                   فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

 
  

  عبد احلميد حممد سعيد بشناق                              ارفــؤاد حممـد خمتــ  
  ١٥٥ترخيص رقم                                  ١٢٦ترخيص رقم     



                        ريال سعودي ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠: رأس املال املصــــــــرح به  
  ريال سعودي ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠: كتتب به واملدفوع بالكاملرأس املال امل                        مكة املكرمة -شركة مسامهة سعودية 

 )٤ (  
  

  إيضاحات حول القوائم املالية
  ه٢٩/٧/٩١٤٢كما يف 

  

  :عــــــــام  -) ١(إيضاح رقم 
اململكة العربية السعودية ،  -مركزها الرئيسي مكة املكرمة ) شركة مسامهة سعودية ( شركة مكة لإلنشاء والتعمري 

وللشركة سجل جتاري  ه١/١٢/١٤٠٩وتاريخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١كرمة بالسجل التجاري رقم مسجلة يف مكة امل
  . ه٢٣/١٢/١٤١٢وتاريخ  ٠٩٥٩٥١فرعي مبدينة الرياض برقم 

  

  :النشـــــــــــــــــاط 
  .تعميـر األماكن ااورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة ) ١
  .يرها وإدارا واستثمارها وشراؤها وتأجريها امتـالك العقـارات اـاورة للمسجـد احلرام وتطو) ٢
  .القيـام بكافة األعمال اهلندسية الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال اهلدم واملسح اخلاصة ا ) ٣

  :أسس عرض القوائم المالية  -) ٢(إيضاح رقم 
حىت  ه١/٥/١٤٢٩رة من القوائم املالية املرفقة مت جتهيزها من دفاتر وسجالت الشركة عن الفت) ١(

  . ه٢٩/٧/١٤٢٩

  .مت إعداد القوائم املالية املرفقة طبقاً ملعايري احملاسبة املتبعة يف إعداد القوائم املالية السنوية ) ٢(

مت إعداد القوائم األولية بعد أخذ كافة التسويات الالزمة للمحاسبة عن إيرادات ومصروفات الفترة ) ٣(
 ذلك مصروفات االستهالكات وتقييم املخزون وتكلفة مصروفات التشغيل األولية يف االعتبار مبا يف

  .واملصاريف العمومية األخرى 
وملحقاا عند قراءة القـوائم   ه٢٩/٤/١٤٢٩يتعني االسترشاد بالقوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  )٤(

مؤشراً دقيقاً عـن النتـائج الفعليـة     املالية املرفقة ، وأن نتائج األعمال عن الفترة األولية قد ال متثل
  . ألعمال السنة كاملة



                                       )١ (  
  ريال سعودي ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠: ــــرح بهــــرأس املال املص                         ـز املالــــيــة املركــقائم                                                    شركة مسامهة سعودية      
  ريال سعودي ٠٠٤٨.١٦٢.٤٦.١: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل                    ه٢٩/٧/٩١٤٢كما يف                                         

  )بالريال السعودي(                                     ) غري مراجعة (          
  ه٣٠/٧/١٤٢٨  ه٢٩/٧/١٤٢٩  اخلصوم وحقوق املسامهني  ه٣٠/٧/١٤٢٨  ه٢٩/٧/١٤٢٩  األصـــــــــول
      :اخلصـوم املتـداولــــة           :األصــــول املتداولــــة 

  ٦.٤٢١.٢١٩  ٥.٠٢٨.٦٩٩  روفـات مـســـــتحـقـةــــمص       ٩٤.٩٨٤.٠٨١  ٣٦٧.٩٧١.٤٢١  ــوكـــــالبنـــ نقديـة لـدى 
  ٤٩١.٥٧٨  ٥٣٣.٣٣٦  ه١٤٢٩/١٤٣٠ـام ـإيــــرادات لـعـ       ٨٦.٤٥٤.٦٨١  --  رشركة جبل عمر للتطوي) إجيار عقارات(ونؤسسم

  ٢٧.٠٠٧.١١٦  ٣٦.٣٦٠.٧٦٠  دائـنـــــــة ذمــم وأرصـــدة        ١٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠.٠٠٠  )قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها( مسامهون
  ١٥.٢٠٨.٥٤٣  ١٣.٧٧١.٧٠٨  ة الشـــــرعيـةخمـصــص الزكــا       ١.١٢٥.٦٧٢  ١.٠٤٢.٣٩٠  ـــــزونـــــاملخــــــ

  ١.٧٤٩.١٠١  ٣.٠٩٠.٣٣٣  خمـصــص اإلحـــــــــــالل       ٦٣١.٤٧٥  ٦٧٩.٥٨٥  ــاًـمقدمـ ة ــات مدفوعــمصروف
  ٣٠٠.٠٨٤.٩٢٦  ٣٢٩.٤٧٩.٠٣٥  مســتـحقة توزيعـــات أربــــاح        ١٤٨.٣٢٦.٠٣٩  ١٤٧.٣٩٦.٠٦٧  شـركة جبل عمـر للتطــويـرجـاري 
        ١٧.٣٦٤.١٤٣  ١٧.٣٦٤.١٤٣  شـركة الطريق  املـوازي الغـريبجـاري 
        ٢.٥٦٠.٠٤٤  ٢.٥٦٠.٠٤٤  )٢(شـــركة جبـل عمـر رقم جـاري 

        ٩٨.٢٩٥.٨٦٧  ٥٤.٩٤٧.٩٧٦  ـــةــدة مدينــــذمــم وأرص
        ٣٢.٠٣٤.٥٣٦  ٤٢.١٧٦.٦٠٢  ـونـهيلت ة ـمكوأبـراج دق ـجاري فن

  ٣٥٠.٩٦٢.٤٨٣  ٣٨٨.٢٦٣.٨٧١  إمجـالـي اخلـصـــوم املتـداولــة       ٤٩١.٧٧٦.٥٣٨  ٦٤٤.١٣٨.٢٢٨  ةــتداولـامل ــول ـإمجـايل األص
      :اخلصـوم غيـر املتـداولـة           :ول غري املتداولــــةـاألصـ
  ١٨.٣٣٤  ٣٠.٠٠٠  ه١٤٢٩/١٤٣٠إيــرادات مـا بعد عـام         ١.٣٩٥.٧٢١.٦٤٩  ٢.١٩١.٠٧٨.٠٧٠  أســهـم/ يف أوراق مالـية  تثمارـاسـ
  ٤.٤٨٧.٧٠٥  ٤.٩٢٥.٤٧٧  خمصـــص تـــــرك  اخلدمــــة       ١.٥٧٥.٤٠٦.٧٥٣  ١.٦٤٢.٦٩٦.١١١  ــةــول الثابتــــي األصـافـص

  ٤.٥٠٦.٠٣٩  ٤.٩٥٥.٤٧٧  إمجـالـي اخلصـوم غـري املتـداولــة       ٢.٩٧١.١٢٨.٤٠٢  ٣.٨٣٣.٧٧٤.١٨١  ةـــول غرياملتداولــإمجـايل األص
      :ـامهنيـوق املســحقــ           
  ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠  ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠  )ريال للسهم ١٠بقيمة إمسية (سهم  ١٦٤.٨١٦.٢٤٠رأس املال املصرح به عدد             
 ١٦٤.٨١٦.٢٤٠رأس املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل عدد            

  .سهم
١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠  ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠  

  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠عــــالوة اإلصــــــدار   عدد            
  .سهم

--  ٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠  

  --  ١.٠٠١.٠٢٣.٦٠١  مكاسب غري حمققة ناجتة عن تقومي األوراق املالية بسعر التداول           
  ٢٩٨.٤١٧.٩٢٢  ١.١١٨.٦٧٨.٩٨٥  إحتياطــي نظـامـــــــــــي           
  ٣٦٠.٨٥٦.٠٩٦  ٣١٦.٨٢٨.٠٧٥  أربـــــــاح مرحلــــــــة           
  ٣.١٠٧.٤٣٦.٤١٨  ٤.٠٨٤.٦٩٣.٠٦١  إمجـايل حـقـــوق املســــامهني           

  ٣.٤٦٢.٩٠٤.٩٤٠  ٤.٤٧٧.٩١٢.٤٠٩  إمجـايل اخلصــوم وحقـوق املسـامهني      ٣.٤٦٢.٩٠٤.٩٤٠  ٤.٤٧٧.٩١٢.٤٠٩  إمجـــالـي األصـــــول



  "ائمة إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه الق" 



                                              )٢ (  
  قائمــة الـدخــل                                                 شركة مكة لإلنشاء والتعمري      
  ريال سعودي ٤٨.١٦٢.٤٠٠٦.١: س املال املصــــــــرح بهرأ                          ه٢٩/٧/٩١٤٢إىل  ه١/٥/٩١٤٢عن الفترة من                                    شركة مسامهة سعودية         

  ريال سعودي ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل               اململكة العربية السعودية                                                                                                     / مكة املكرمة       

  )بالريال السعودي (                             ) غري مراجعة (                 
  ه٣٠/٧/١٤٢٨    ه٢٩/٧/١٤٢٩
  كلـــــي  جزئـــــي  بيــــــــــــــــــــان  جزئــــي  كلــــــي

      :الدخــــل     
    ٣٥.٠٢٤.٦٥٣  النشــــــاط إيـــــــرادات            ٥٩.٦٦١.١٦١   
    )٤.٣٤٣.٢٤٠(  ــــاطـــــاريف النشـــمصـ           )٤.٢١٨.٩٠٥(  
    )٦.٧٣٥.٤٩٤(  ـــالك األصـــول الثابتــةـإهــ           )٧.١٣٥.٨٥٢(  
  ٢٣.٩٤٥.٩١٩    جممــــل دخــــل النشــــاط             ٤٨.٣٠٦.٤٠٤ 

      :روفاتــاملص     
    ٢.٥٨١.١٧٢  ـةــومية واإلداريــاريف العمـــاملص  ٢.٢٤١.٥٦٦   
    ٧٦.٦٨٩  ـةــإهــــالك األصـــول الثابتـ  ٦٧.٥٨٥   
    ٩٧٥.٠٦١  أصـــــول ثابـــته مستهـــلكة  --         
  )٣.٦٣٢.٩٢٢(  ـــــــــــــ    ــــــــــــ  )٢.٣٠٩.١٥١(
  ٢٠.٣١٢.٩٩٧    ــــاطـصـــايف دخـــل النشـ             ٤٥.٩٩٧.٢٥٣ 

    ٢٣.٠٠٩  ع أصـــول ثابتــــةـــاح بيـأرب           --         
    ١٩٨.٩٧٣  ــةــاملتنـوع اإليـــــــرادات            ١٥٠.٠٠٠   
  ٢٢١.٩٨٢  ـــــــــــــ    ــــــــــــ  ١٥٠.٠٠٠ 
  ٢٠.٥٣٤.٩٧٩    ــلــــصـــافــي الـدخــ             ٤٦.١٤٧.٢٥٣ 

  ٠.١٢  )سهم / ال ري(   ـهـمــرحبـيــــة الـســــ           )سهم / ريال (   ٠.٢٨
  

  "إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة " 



 )٣ (  
            ريال سعودي ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠: رأس املال املصــــــــرح به  

               شركة مسامهة سعودية            ريال سعودي ١.٦٤٨.١٦٢.٤٠٠: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل  

  قائمة التدفقات النقدية

  ه٢٩/٧/٩١٤٢للربع األول المنتهي في 

  )بالريال السعودي )                                              ( غري مراجعة (         
  ه٣٠/٧/١٤٢٨  ه٢٩/٧/١٤٢٩  بيـــــــــــــــــــــان

      :ـــغـيـليةـالتدفـق النقــدي مـن األنشـــطة التشــ
  ٢٠.٥٣٤.٩٧٩  ٤٦.١٤٧.٢٥٣   ـع األولــــالربـــ صـــايف الربـــــح عـــن 

      :غيلـتعديالت لتسوية صايف الربح مع صايف النقد احملصل من أنشطة التش
  ٦.٨١٢.١٨٣  ٧.٢٠٣.٤٣٧   ـالكـــــــســـــــــــــــتـهـأ
  ٩٧٥.٠٦١  --  كةمســـــــــــتهل أصــــــــــــول              

  ١.٧٤٩.١٠١  ٣.٠٩٠.٣٣٣   ـــاللـــــــــــــــخمصــص اإلحــ
  )٢٣.٠١٠(  --  ع أصــــول ثابتـــــــــةــــــاح بيـأرب

      :ـوبـاتـــــالـتـغــري فـي املـوجــودات واملـطـلـ
  )١.٩٨٠.٣٧٤(  ٩٨.٩٧٨.٠٥٣   )شركة جبل عمر للتطوير عقاراتإجيار (ون سسؤيف امل )زيادةال/ (النقص
  )١٣.٨٣٦(  )٨.٦٨٦(  ـــزونــــــــــــادة يف املخــــــــالزي

  ١٢٣.٤١٥  ٥١.٩٢٢   دمــاًـــــــالنقـص فـي املصـروفـات املدفوعـة مقـ
  )٨.٦٧٥.٩٦٩(  ٤.٥٩١.٩٥٩   ةــــدة املدينــــواألرصـ يف الذمـم ) ادة ـالزي(/ النقص
  )٤٤١.٥٤٤(  --  )٢( م ـر رقــمشروع جبــــــل عماري ـادة يف جـالزي

  )٢٨.٣٧٦.٤٧٣(  ٦٣.٧٥٦.٩٢٨   رــشـركة جـبل عمـر للتطويـاري ـيف ج) ادةـالزي/ (النقص
  )٩٩٣.٠٨٧(  )٣.٦٩١.٣٣١(  ونــة هيلتــمكوأبـــــراج ندق ـاري فـيف ج ادةـالزي

  ١٤٧.٧٦٣  )٣٨٢.٣٥٧(  ةـتحقـــــروفـات املـســـيف املص) ادةـالزي/ (النقص
  )١٩.٦٠٧.١٠٧(  )٢٣.٣١٤.٢٥٧(  ـــاًـــــــــص يف اإليــرادات احملصلة مقدمـالنق
  ١.٣٢٢.٦١٣  ٦.٨٢٦.٢٦٦   ــةـــــــدة الدائنــــم واألرصـيف الذم ادةـالزي

  )٢٨.٤٤٦.٢٨٥(  ٢٠٣.٢٤٩.٥٢٠   غيليةــــالتشـ طة ــخدم يف األنشــد املستــصايف النقـ
      :االســتثمارية التدفــق النقــــدي من األنشــطة

  --  ١١٣.٨٠٩.٦٥٠   ـهـمـــأسـ/ ة ـيـي أوراق مالــف ارـتثمـاسـ
  )٤٩٨.٠٦٥(  )٤١.٨٢٢.٥٧٤(  ـــةـــــــشــــراء أصـــول ثـابـت
  ٢٥.٣٢٥  --  ةــول ثابتـع اصــيـمتحصـــــــــالت ب

  )٤٧٢.٧٤٠(  ٧١.٩٨٧.٠٧٦   تثماريةــطة االســاألنش )املسـتخدم يف(احملصل من د ـصايف النق
      :التدفـق النقـــدي من األنشــطة التمويـــــلية

  --  )١٦.١٩٧.٠٢٢(  ـةـــوعـة  مدفــــــــــاــــــــزك
  )١.٢٥٢.٦٩٢(  )٥.٣٤٣.١٤٥(  ـــــةــــــــــأربـــــــاح مـوزعـ

  )١.٢٥٢.٦٩٢(  )٢١.٥٤٠.١٦٧(  ةـويليــــمــة التـطـــشد املسـتخدم يف األنـصايف النق
  )٣٠.١٧١.٧١٧(  ٢٥٣.٦٩٦.٤٢٩   وكـــــالبنـ لـدى  يف رصـيد الـنقـدية ) النقص(/ الزيادةصايف 

  ١٢٥.١٥٥.٧٩٨  ١١٤.٢٧٤.٩٩٢   ــرةــــــــبـدايــة الفت -رصيد النقدية لـدى البنــوك 
  ٩٤.٩٨٤.٠٨١  ٣٦٧.٩٧١.٤٢١   ــرةـــــــنـهايــة الفتـ -رصيد النقدية لـدى البنــوك 

      :يةغـري نـقــدألنـشـطـة انات إضــافية ــبي
 ٢٥.٢٥ريال بدالً من  ٢٣.٢٥قيمة ما مت خصمه من مكاسب غري حمققة ناجتة من تقومي األوراق املالية بسعر تداول للسهم قـدره  -

  .ه ٢٩/٧/١٤٢٩ريال للسهم يف 
)١٥١.٠٩٧.٩٠٢(  --  

بإضافتها لالحتياطي النظامي ، ه ٢٧/١٤٢٨د ا رأس املال خالل عام مليون سهم زي) ٢٠(مت إقفال قيمة عالوة اإلصدار لعدد  -
  .من نظام الشركات ) ٩٨(وذلك استناداً ملا جاء باملادة 

 ٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠  --  
      

  "إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة " 


