
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  شركة مكة لإلنشاء والتعمري

  شركة مسامهة سعودية
  ه٢٩/١/١٤٢٧املركز املايل كما يف 

  مع تقرير مراقيب احلسابات
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم



א א א
א

      محاسبون قانونيونمحاسـب قانونـي    
  ١٣٨ترخيص رقم                                                            ١٢٦ ترخيص رقم     

  

  *تقرير مراقيب احلسابات * 
  ه١٤٢٧ صـفر ٢٠:     جدة يف
  م٢٠٠٦ سرمـا ٢٠  : ـقاملواف

  

  مسامهي شركة مكة لإلنشاء والتعمري                                                  احملترمني/ السادة 
  

   وبركاته ،،،السالم عليكم ورمحة اهللا
  

كما هي عليه ) شركة مسامهة سعودية(لقد فحصنا قائمة املركز املايل لشركة مكة لإلنشاء والتعمري   
ة املنتهية يف ذلك التاريخ ، عست وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية لألشهر اله١٤٢٧ حمرم ٢٩يف 

وكان فحصنا فحصاً . والبيانات اليت طلبناهاواملعدة من ِقبل الشركة ، واملقدمة لنا مع كافة املعلومات 
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 .  احملاسبيةالشركة عن األمور املالية
 لذا فإننا لن - واليت دف أساساً إىل إبداء الرأي يف القوائم املالية ككل -املراجعة املتعارف عليها 
  .نبدي مثل هذا الرأي

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

  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،

א א א
א

  

    عبد احلميد حممد سعيد بشناق                           فــؤاد حممـد خمتــار  
  ١٥٥   ترخيص رقم                          ١٢٦  ترخيص رقم     



   ريال سعودي١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠: رأس املال املصــــــــرح به                   א
   ريال سعودي٠٠٤٨,١٦٢,٤١,٤: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل                         مكة املكرمة-شركة مسامهة سعودية 

 )٤(   
  

  
  إيضاحات حول القوائم املالية

  ه٢٩/١/٧١٤٢كما يف 
  

  

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

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

  

  

  :النشـــــــــــــــــاط 

  .تعميـــر األماكن ااورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة ) ١

  .امتـالك العقـارات اـاورة للمسجـد الـحرام وتطويرها وإدارا واستثمارها وشراؤها وتأجريها ) ٢

  .أعمال اهلدم واملسح اخلاصة ا القيــام بكافة األعمال اهلندسية الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة و) ٣
  

  : أسس عرض القوائم المالية -) ٢(إيضاح رقم 

   .ه٢٩/١/١٤٢٧ حىت ه١/٥/١٤٢٦القوائم املالية املرفقة مت جتهيزها من دفاتر وسجالت الشركة عن الفترة من ) ١(

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

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

  .األخرى 

 تبويب بعض أرقام املقارنة للقوائم املالية لكي تتالءم وتتناسب مع بنود قائمة املركز املايل وقائمة جرى تعديل وإعادة) ٤(
  .التدفق النقدي 

 وملحقاا عند قراءة القوائم املالية  املرفقة ،         ه٣٠/٤/١٤٢٦ يتعني االسترشاد بالقوائم املالية للعام املايل املنتهي يف          )٥(
  . رة األولية قد ال متثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملةوأن نتائج األعمال عن الفت



   )١ (                                      א

   ريال سعودي١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠: ــرح بهــــرأس املال املصــ          ز املالــي                   ـقائمـة املركـ                                                    شركة مسامهة سعودية      

   ريال سعودي٠٠٤٨,١٦٢,٤١,٤: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل                      ه٢٩/١/٧١٤٢كما يف                                          

  )بالريال السعودي           (                          ) غري مراجعة        (   
  ه٢٩/١/١٤٢٦  ه٢٩/١/١٤٢٧  امهنيــوق املســقـوم وحــاخلص  ه٢٩/١/١٤٢٦  ه٢٩/١/١٤٢٧  ــولاألصـــــــــــ

      :اخلصـــــــوم املتـداولــــــــــة           :األصــــول املتداولـــة 
  ٤,٨٨٤,٠٢٦  ٥,٤٩٣,٤٦٧       مصروفـــــات مـســـــــتحـــقــــة  ١٣٣,١١٥,١٩٤  ٦٢,٤٧١,٩٦٧    نقديـة لـــدى البنـــــــوك

  ١٨,٦٦٦,٩٥٠  ١٩,٨٦٠,١٨٩  ه١٤٢٦/١٤٢٧ـام ـ     إيــــــــــرادات لـعــ  ١,٣٧١,٧٠٤  --  )إيـجــار عقـارات(  مؤسســـون 
  ٢٩,٤٦٨,٩٨٤  ٢٧,٩٨٤,٨٥٤  ــةـ     ذمــــــم وأرصــــــدة دائـنـــــ  --  ٢٧,٠١٩,٨٣٢ شركة جبل عمر للتطوير) إجيار عقارات(ونؤسسم 

  ١١,٥١٨,٠٢٧  ١٦,٩٥٠,٩٨١       خمـصــص الزكـــــاة الشــــــــــرعيـة  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ )مة أسهم لعقارات جاري إفراغهاقي(  مسامهون
  ١,٢٧٩,٤٦٧  ٢,٠٠٢,٦٤٩       خمـصــص اإلحـــــــــــــــــــالل  ١,٥٨٢,٥١٥  ١,٦٨٦,٥٠٢    املخـــــــــــــــزون

  ٢٣٥,٥٠٢,٣٥١  ٢٠٩,٢٩٣,٥٥٢       توزيعــــات أربـــــاح مســــــتـحـقـة  ٩٣٥,٢٨٠  ١,٠٣٣,٥٩٧  ـاًـمقدمـ   مصروفـات مدفوعـــة 
        ١٥٢,٧١٣,١٩٨  ١٠٦,٧٣٧,١٨٥    ذمـم وأرصــدة مدينـــــــة

        ٧,٦١٩,٨٣٤  ٥٨,٢٣٢,٩٠٩  شـركة جبل عمـر للتطــويـر  جاري 
        ٣٩,٤٤٧,٧٥٤  ٤٤,٧٠٢,٦٧٣  مكـة هيلتـــونوأبراج   جاري فندق 

  ٣٠١,٣١٩,٨٠٥  ٢٨١,٥٨٥,٦٩٢       إمجــالـي اخلـصـــوم املتـداولــــــــة  ٣٤٦,٧٨٥,٤٧٩  ٣١١,٨٨٤,٦٦٥     إمجـايل األصــول املتداولـــة

      :اخلصــــــوم غـيـــر املتــداولـــــة           :األصـول غري املتداولــــــة
  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠  ـةــــــ  متـويـــــــل باملراحب–بنــــك         ١,٣٦٠,٥٠٠  --    اسـتثمارات طويلـــة األجـــل
  ٦٣٠,٠٥٧  ٦٣٠,٠٥٧       دائنـــو شـــراء أصـــول ثـابتـــــــــة  ٢,١٦٤,٣٦٥,٥٥٨  ٢,١٦٧,٣٥٣,٨٨٦    صافــي األصـول الثابتــــــة
  ٢٢,٧٦٨,٠٩٠  ١٩,٢٦١,٦٨٩  ه١٤٢٦/١٤٢٧د عـــام ـعـــرادات لـمـا بــ     إيـ  ٤٥,٦٩٤,٣٥٥  ٤٧,٠٩٠,٧٩٩    مشـروعات حتـت التـنـفيــــذ

 عمر جبل شركة/مشروعات حتت التنفيذ  

  للتطوير
  ٥,٦٥٨,٥٦٢  ٦,٢٩٨,٥٣٤  اخلدمــــــــــــة      خمصــص تـــــرك   ٣٨,٧٢١,٧٨١  ٨٦,١٧٠,٥٦٦

  --  ٥٥,٢٦٧   شـركة جبـل عمـر للتطـوير– ةـاخلدم رك ـص تــ     خمص      

  ١١٤,٠٥٦,٧٠٩  ١٥٢,٢٤٥,٥٤٧  إمجــالـي اخلصـوم غـري املتـداولــــة  ٢,٢٥٠,١٤٢,١٩٤  ٢,٣٠٠,٦١٥,٢٥١    إمجـايل األصــول غري املتداولـة 

      :ــــوق املســـامهيــــنـحقـــ           
  ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠  ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠  ) ريال للسهم٥٠بقيمة إمسية ( سهم ٣٢,٩٦٣,٢٤٨      رأس املال املصرح به عدد       

  ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠  ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠  . سهم٢٨,٩٦٣,٢٤٨     رأس املال املكتتب فيه واملدفوع بالكامل عدد       
  ٢٦١,٩٣٠,٨٦٢  ٢٧٧,٢٩٣,١٥٥      إحتياطـــــــــي نظــامــــــــــــي      
  ٤٧١,٤٥٧,٨٩٧  ٤٥٣,٢١٣,١٢٢      أربـــــــــاح مرحلـــــــــــــــة      

  ٢,١٨١,٥٥١,١٥٩  ٢,١٧٨,٦٦٨,٦٧٧  ايل حـقـــوق املســـــــــامهـنيــإمجـ          

  ٢,٥٩٦,٩٢٧,٦٧٣  ٢,٦١٢,٤٩٩,٩١٦  إمجــايل اخلـصــوم وحـقــوق املســـــامهـني  ٢,٥٩٦,٩٢٧,٦٧٣  ٢,٦١٢,٤٩٩,٩١٦  إمجــالـي األصــــــــول

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



                                           )   ٢(   
                                      قائمــــــة الـدخـــــل   شركة مكة لإلنشاء والتعمري    
   ريال سعودي٤٨,١٦٢,٤٠٠٦,١: ــــرح بهـرأس املال املصـــ                          ه٢٩/١/٧١٤٢ إىل ه١/٥/٦١٤٢عن الفترة من      شركة مسامهة سعودية                                     

 ريال ٠٠٤٨,١٦٢,٤١,٤: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل             اململكة العربية السعودية                                                                                                       /     مكة املكرمة   

  سعودي

  )بالريال السعودي   (                           ) غري مراجعة          (      

  مـن بدايـة السـنة املاليـة وحـىت   الفـــــــــترة األوليــــــــة
  ه١/١١/١٤٢٦من 
  ه٢٩/١/١٤٢٧إىل 

  ه١/١١/١٤٢٥من 
  ه٢٩/١/١٤٢٦إىل 

    البيـــــــــــــــــــــــــــان

  ه٢٩/١/١٤٢٧
  

  ه٢٩/١/١٤٢٦

      :ـــــــلالدخــــــ     
          

  ٢١٥,٤٥٣,٤٥٣   ٢٢٠,٤٩١,٣٩٦            إيــــــــــرادات الـنـشـــــــــاط  ٧٤,٠٨٥,٥٩٥   ٧٤,٧٩٣,٠٩٠ 
  )٣٥,٣٥٧,١٨٨(  )٣٧,٧٣٤,٣٧٥( ـــاطــ         مصــــــــاريــف الـنـشــــ  )١١,٣٠١,٧٤٩(  )١٣,٥٤٢,٨٦٩(
  )٢٠,٧٥٢,٩٨٥(  )٢٠,٨٩٥,٤٧٣( األصــــــول الثابتــــــــة         إهـــــالك   )٧,١١١,٧١٨(  )٦,٩٧٠,٤٤٦(
  ١٥٩,٣٤٣,٢٨٠   ١٦١,٨٦١,٥٤٨           جممـــــل دخـــــــل الـنـشــــــاط  ٥٥,٦٧٢,١٢٨   ٥٤,٢٧٩,٧٧٥ 

      :املصــــاريـــف     
          

  )١٠,٢٩٢,١٧٢(  )٨,٩٢٣,٦٠١( ة         املـصــاريـف الـعـمـومـيـة واإلداريـــــــ  )٤,٥٨٥,٨٢٨(  )٣,٧٩٤,٠٤٣(
  )١٧٦,٦٤٢(  )١٦٧,٤٦٨(          إهـــــالك األصــــــول الثابتــــــــة  )٥٨,٩٣٢(  )٥٤,٦٧٥(
  ١٤٨,٨٧٤,٤٦٦   ١٥٢,٧٧٠,٤٧٩           صـــافـي دخــــــل الـنـشــــــــاط  ٥١,٠٢٧,٣٦٨   ٥٠,٤٣١,٠٥٧ 
  ٤٨,٩٩٦   ١,٦٣٤  لـوــــــ أصح بيـــــعــــــــاأربـ           ٤٨,٩٩٦   -- 
  ٣٣,٨٢٣,٣٨٩   ٥,١٠٦            اإليــــــــرادات املـتـنــــــــوعــة  ١,٨٩٠,١٨٤   -- 
  ١٨٢,٧٤٦,٨٥١   ١٥٢,٧٧٧,٢١٩            صــــــــافـي الـــدخــــــــــل  ٥٢,٩٦٦,٥٤٨   ٥٠,٤٣١,٠٥٧ 

   ريال٦,٣١   ريال٥,٢٧  )سهم / ريال ( رحبية السهم    ريال١,٨٣   ريال١,٧٤
  

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



   ريال سعودي١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠: ــرح بهـرأس املال املصـــــ )٣( א

   ريال سعودي٠٠٤٨,١٦٢,٤١,٤: واملدفوع بالكاملرأس املال املكتتب به قائمة التدفقات النقدية               شركة مسامهة سعودية     

  ه٢٩/١/٧١٤٢للربع الثالث المنتهي في 
  )بالريال السعودي )                                              ( غري مراجعة         ( 

  ه٢٩/١/١٤٢٦  ه٢٩/١/١٤٢٧  بيــــــــــــــــــــــــــــــان

      :طـة الـتـشــغـيـليةالـتـدفـق الـنـقــدي مـن األنـشـ
  ١٨٢,٧٤٦,٨٥١   ١٥٢,٧٧٧,٢١٩   لثاــصــايف الربــــــح حتــى الربــــــع الث

      :تعديالت لتسوية صايف الربح مع صايف النقد احملصل من أنشطة التشغيل
  ٢١,٣٩٠,٤٥٧   ٢١,١٢٣,٤٣٠   اســـــــــــــــــــتـهــــالك

  )٤٨,٩٩٦(  )١,٦٣٤(  ــــةع أصــــول ثابتـــــــــاح  بيـأرب
  ٣,٦٨٥,٩١٠   --   يلهـاـخمـصـص ديـــون مـشـــكوك فـي حتصـ

  ٥٧٢,٤١٦   ٦٢٨,٠٥٠   ـــــــــــــــاللـخمصـص اإلحــــ
  )١١٢,٩٦٠(  )٦٠٣,٠٥٨(  خمصـص تعــويض ـــــايـة اخلدمـــــــة
      :الـتـغــري فـي املـوجـودات واملـطـلــــوبـات

  ١٢١,٧٦١,٨٠٤   --   ويضــــــات املســـــتحقـةالتعيف نقص ال
  --   ١,٣٧١,٧٠٤   )اراتــــعقإجيــــار (ون ـسـسؤيف املنقص ال
  --   )١٤,١٤٨,٠٦٣(  ) شركة جبل عمر للتطويرعقاراتإجيار (ون سسؤيف املزيادة ال
  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠   --   )جاري إفراغها قيمة أسهم لعقارات ( نيامهـيف املسنقص ال
  )١٦٢,٥٥٦(  )٣٦٣,٠٨٨(  ـــــــزونـــي املخـــــدة فاــالزي

  ٦١٩,٩٩٦   ٢,٦٧٢,٨٦٠   ـاًـ مقـدم ةـروفات املدفـوعـــالنقص يف املصـ
  )٦٠,٩٧٩,٩٠٩(  )٦,٩٢٥,٢٨٠(  ــةــدة املدينــواألرص ـم ـفـي الذم ادةـالزي
  )٥,٥١٦,٦٨٦(  )٤٥,٢٢٠,٥٦٢(  شـركة جـبل عمـر للتطـويري جاري ـادة فــالزي
  )٢,٣٩٢,٢٣٦(  ٣٣٥,٢٧٧   ونـمكة هيلتوأبـراج  يف جاري فنـدق )الزيادة/(صقنال
  ٦١٠,٧٧٥   ٩٢١,٠٧٣   ـتـحقـةـاملـســ روفـات ـي املصـادة فـالزي

  ٢١,٠٤٤,٥٢٩   ١٥,٩٨٩,٩١١   رادات احملـصـلـة مـقـدمـاًـالزيـادة فـي اإليـ
  )٧,٥٦٢,٥٧٢(  )٢,٤٣٢,٣٩٣(  ـةــدة الدائنــــص فـي الذمـم واألرصـالنق

  ٣٦٥,٦٥٦,٨٢٣   ١٢٦,١٢٥,٤٤٦   غيليةـــ من األنشـطة التشــلصـايف النقـد احملصـ
      : االســتـثـمـاريـةةالـتـدفـق الـنـقـدي مـن األنـشــط

  ٧,٠٠٩,٥٠٠   ٩٦٠,٠٠٠   لـــــــــاألج ـةليــــــوط تراتثماــــاس
  )٤١,٨٦٧,٦٥٢(  )٣٢,٧١١,٨٢٨(  ــــــةـشــــراء أصــــــول ثـابـتــــ

  )٢,١٨٨,٨٠٩(  )١,٦٠٥,١٦٨(  ـــيـذـمـشــروعات حتــت الـتـنـفـــــــ
  )٥٩٨,٦٠١(  --   ـويرـشـركة جـبل عمـر للتطـ / التنفــيذ مشروعات حتت 

  ٢,٨٨٧,٤٩١   --   ـــــةـمتحصـالت بيـع أصــــول ثـابـتـــــ

  )٣٤,٧٥٨,٠٧١(  )٣٣,٣٥٦,٩٩٦(  ريةتثماـطة االسـتخدم فـي األنشـد املسـيف النقـاص
      :الـتـدفـق الـنـقـدي مـن األنـشـطـة الـتـمـويــــلية

  )١٠,٢٩٤,٠٩٥(  --   ـةة  املدفــــــــوعـاــــــــالزك
 بالشركة واملعفاة من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادالزكاة املتوجبة على مسامهة 

  الزكاة
 --  )٤٩٢,٩١٩(  

  )٦٥,٠٠٠,٠٠٠(  ٧٦,٠٠٠,٠٠٠   ـةـــــ  متـويــــــل باملراحب–بنـــــــك  
  )١٨٦,٥١٦,٦٦٢(  )١٧١,٠٩٠,٦٩٥(  أربــــــــاح مـوزعـــــــــــــــة

  )٢٦٢,٣٠٣,٦٧٦(  )٩٥,٠٩٠,٦٩٥(  ويليةــصايف النقد املـسـتخدم يف األنشـطة الـتـمـ

  ٦٨,٥٩٥,٠٧٦   )٢,٣٢٢,٢٤٥(  .ية لدى البنـوكالزيادة يف رصـــــيد الـنقـد)/ النقص(صايف 
  ٦٤,٥٢٠,١١٨   ٦٤,٧٩٤,٢١٢   . بـدايــــة الفتـرة-ــوك ـرصيد النقدية لـدى الـبـنـ

  ١٣٣,١١٥,١٩٤   ٦٢,٤٧١,٩٦٧   .رةـايـــة الفتـ نـه-رصيد النقدية لـدى الـبـنــــوك 
      

  "ئمة إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القا" 


