
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  شركة مكة لإلنشاء والتعمري

  شركة مسامهة سعودية
  ه٣٠/١٠/١٤٢٦املركز 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 * 
  ه١٤٢٦ ذو القعدة ١٩:    دة يفـج

  م٢٠٠٥ ربمـديس ٢١:   ق ـاملواف
  

      احملترمني    مسامهي شركة مكة لإلنشاء والتعمري                                            / السادة 
  

   ورمحة اهللا وبركاته ،،،السالم عليكم
  

كما هي عليه ) شركة مسامهة سعودية(لقد فحصنا قائمة املركز املايل لشركة مكة لإلنشاء والتعمري   
 املنتهية يف ذلك التاريخ ، ستة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية لألشهر اله١٤٢٦ شوال ٣٠يف 

وكان فحصنا فحصاً . املعلومات والبيانات اليت طلبناهاواملعدة من ِقبل الشركة ، واملقدمة لنا مع كافة 
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 . ور املالية احملاسبيةالشركة عن األم

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

 لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعني إدخاهلا على وبناًء على الفحص احملدود الذي قمنا به ، مل يتبني
  .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
  ه٣٠/١٠/٦١٤٢كما يف 

  

  : عــــــــام -) ١(ضاح رقم إي
 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 
   .ه٢٣/١٢/١٤١٢خ  وتاري٠٩٥٩٥١فرعي مبدينة الرياض برقم 

  

  :النشـــــــــــــــــاط 

  .تعميـــر األماكن ااورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة ) ١

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

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

  : أسس عرض القوائم المالية -) ٢(إيضاح رقم 

   .ه٣٠/١٠/١٤٢٦ حىت ه١/٥/١٤٢٦القوائم املالية املرفقة مت جتهيزها من دفاتر وسجالت الشركة عن الفترة من ) ١(

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

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

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



   )١ (                                      א

   ريال سعودي١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠: ــــرح بهـرأس املال املصـــ                   ـز املالــــي      ــة املركــ       قائم                                            شركة مسامهة سعودية      

   ريال سعودي٠٠٤٨,١٦٢,٤١,٤: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل                  ه٣٠/١٠/٦١٤٢كما يف                                         

  )بالريال السعودي           (                          ) غري مراجعة        (   
  ه٢٩/١٠/١٤٢٥  ه٣٠/١٠/١٤٢٦  اخلصوم وحقوق املسامهني  ه٢٩/١٠/١٤٢٥  ه٣٠/١٠/١٤٢٦  ــــــــولاألصـ

      :اخلصـوم املتـداولــــة           :األصــــول املتداولــــة 
  ٤,٧٩٩,٥٦٠  ٥,٣٦٧,٨٧٥  روفـات مـســـــتحـقـةــــ     مص  ٣٠٨,٥٥١,٩٦٠  ١١٩,٣٤٥,٩١٣  ــوكـــــالبنـــ نقديـة لـدى 

  ٣٢,٣٣١,٣٥٠  ٣٩,٢٢١,٢٩٩  ه١٤٢٦/١٤٢٧ـام ـ     إيــــرادات لـعـ  ١,٣٧١,٧٠٤  --  )عقـارات إيـجـار (ون ــســـمؤس
  ٢٩,٣٣٨,٨٣١  ٣٢,٥٢٧,٥٠٦  دائـنـــــــة      ذمــم وأرصـــدة   --  ٢٤,٥٦٠,٩٦٧ شركة جبل عمر للتطوير) إجيار عقارات(ونؤسسم 

  ١٦,٣٧١,٨٦٧  ١٦,٩٥٠,٩٨١       خمـصــص الزكــاة الشـــــرعيـة  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  )قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها( مسامهون
  ١,٠٣٧,٣٠٣  ١,٧٠٣,٨٩٦       خمـصــص اإلحـــــــــــالل  ١,٥٠٨,٥٥٥  ١,٤٦٨,٥٦٠  ـــــزونـــــاملخــــــ

  ٣٤٥,٦٦١,١٢١  ٣١٥,٥١٩,٥٥٤  مســتـحقة      توزيعـــات أربــــاح   ٣,١٦٢,٩٦٨  ٣,١٨١,١٧٠  ــاًـمقدمـ ة ــات مدفوعــمصروف
        ٥,٣٢١,٤٨٨  ٢٣,٩٣٦,٢٣٩  رـويــر للتطـشـركة جبل عمجـاري 

        ١٦٥,٤٦٣,٣٥٢  ١٣٣,٥٢٦,٠٢٣  ـــةــدة مدينــــذمــم وأرص
        ٣٩,٦٠٤,٩٩١  ٤٧,٢٥٦,٥٢١  ـونـهيلت ة ـمكوأبـراج دق ـجاري فن

  ٤٢٩,٥٤٠,٠٣٢  ٤١١,٢٩١,١١١       إمجـالـي اخلـصـــوم املتـداولــة  ٥٣٤,٩٨٥,٠١٨  ٣٦٣,٢٧٥,٣٩٣  ةــاملتداولـ ــول ـإمجـايل األص

      :اخلصـوم غيـر املتـداولـة           :ول غري املتداولــــةـاألصـ

  ٦٣٠,٠٥٦  ٦٣٠,٠٥٧       دائنــو شــراء أصــول ثـابتــــة  ٨,٣٧٠,٠٠٠  ٩٦٠,٠٠٠  لــاألجــ ة ـطويلـ تثمارات ـاسـ
  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  متـــويـل باملراحبـــة/      بنـــــوك   ٢,١٦٣,٦٣٩,٦٩٨  ٢,١٦٧,٨٦٧,٥٤٦  ــةـل الثابتـــوــي األصـافـص
  ٢٣,٨٠٦,٦٩٢  ١٩,٢٠٧,١٧٧  ه١٤٢٦/١٤٢٧     إيــرادات مـا بعد عـام    ٤٤,٧١٣,٩٧٤  ٤٦,٥٤٠,١٤٥  يـذــــروعات حتـت التـنـفـمش

  ٥,٧٧١,٥٢٢  ٦,٨٩٧,٠٨١       خمصـــص تـــــرك  اخلدمــــة  ٣٨,٧٢١,٧٨١  ٨٦,١٧٠,٥٦٦  للتطوير عمر جبل شركة/مشروعات حتت التنفيذ
  --  ٥٥,٢٦٧   شركة جبل عمر للتطوير– اخلدمة  خمصص ترك           

  ١٨٠,٢٠٨,٢٧٠  ٧٦,٧٨٩,٥٨٢       إمجـالـي اخلصـوم غـري املتـداولــة  ٢,٢٥٥,٤٤٥,٤٥٣  ٢,٣٠١,٥٣٨,٢٥٧  ةـــول غرياملتداولــإمجـايل األص

      :ـامهنيـوق املســحقــ           
  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       
  ٢٥٦,٦٣٤,٢٠٧  ٢٧٢,٢٥٠,٠٤٩  حتياطــي نظـامـــــــــــيإ           
  ٤٧٥,٨٨٥,٥٦٢  ٤٥٦,٣٢٠,٥٠٨  أربـــــــاح مرحلــــــــة           

  ٢,١٨٠,٦٨٢,١٦٩  ٢,١٧٦,٧٣٢,٩٥٧  إمجـايل حـقـــوق املســــامهني           

  ٢,٧٩٠,٤٣٠,٤٧١  ٢,٦٦٤,٨١٣,٦٥٠  وق املسـامهنيإمجـايل اخلصــوم وحقـ      ٢,٧٩٠,٤٣٠,٤٧١  ٢,٦٦٤,٨١٣,٦٥٠  إمجـــالـي األصـــــول

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



                                           )   ٢(   
                                                  قائمــة الـدخــل   شركة مكة لإلنشاء والتعمري    
   ريال سعودي٤٨,١٦٢,٤٠٠٦,١: رأس املال املصــــــــرح به                        ه٣٠/١٠/٦١٤٢ إىل ه١/٥/٦١٤٢عن الفترة من                                       شركة مسامهة سعودية      

   ريال سعودي٠٠١٦٢,٤,٤٨١,٤: رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل                                                   اململكة العربية السعودية                                                                 /     مكة املكرمة   

  )بالريال السعودي   (                           ) غري مراجعة             (     

  مـن بدايـة السـنة املاليـة وحـىت   الفـــــــــترة األوليــــــــة
  ه١/٨/١٤٢٦من 
  ه٣٠/١٠/١٤٢٦ إىل

  ه١/٨/١٤٢٥من 
  ه٢٩/١٠/١٤٢٥إىل 

  البيــــــــــــــــــــــــــان
  ه٢٩/١٠/١٤٢٥  ه٣٠/١٠/١٤٢٦

      :الدخـــــــل     
          

  ١٤١,٣٦٧,٨٥٨   ١٤٥,٦٩٨,٣٠٦            إيـــــــــرادات الـنـشـــــــــاط  ٩٩,٢٧٢,٠٨٠   ٩٢,٦٥٠,٥٤١ 
  )٢٤,٠٥٥,٤٣٩(  )٢٤,١٩١,٥٠٧(  اطــاريـف الـنـشـــــــــ مصــــــ          )١٢,٩٨٠,٣٣٢(  )١٢,٥٦٢,٩٩٩(
  )١٣,٦٤١,٢٦٧(  )١٣,٩٢٥,٠٢٧(           إهـــالك األصـــــول الثابتــــــــــة  )٦,٩٤٦,١٦١(  )٦,٩٨٩,٨٣٧(
  ١٠٣,٦٧١,١٥٢   ١٠٧,٥٨١,٧٧٢   ــــــــاطـ         جممـــل دخــــل الـنـشـ  ٧٩,٣٤٥,٥٨٧   ٧٣,٠٩٧,٧٠٥ 

      :ـاريـفــاملصــ     
          

  )٥,٧٠٦,٣٤٤(  )٥,١٢٩,٥٥٨(  ـــةـ         املـصــاريـف الـعـمـومـيـة واإلداريــ  )٤,٥٤٦,٢٥٦(  )٣,٦٦٣,٥٤٥(
  )١١٧,٧٠٩(  )١١٢,٧٩٣(           إهـــالك األصـــــول الثابتــــــــــة  )٦٠,١٠٧(  )٥٦,٨٢٣(
  ٩٧,٨٤٧,٠٩٩   ١٠٢,٣٣٩,٤٢١   ــــاطـالـنـشــــ  دخــــل ي         صــافـ  ٧٤,٧٣٩,٢٢٤   ٦٩,٣٧٧,٣٣٧ 

      :فيضـــــــا     
  --  ١,٦٣٤   ع أصــــول  ثابتـــــةــــــاح بيــأرب           --   -- 
  ٣١,٩٣٣,٢٠٥   ٥,١٠٦   ـــوعـةــــرادات مـتـنـــــ         إيـــــ  ٣,١٤٣   -- 
  ١٢٩,٧٨٠,٣٠٤   ١٠٢,٣٤٦,١٦١    الـدخــــــــــــــــل         صـــافـي  ٧٤,٧٤٢,٣٦٧   ٦٩,٣٧٧,٣٣٧ 

   ريال٤,٤٨   ريال٣,٥٣  )سهم / ريال ( رحبية السهم    ريال٢,٥٨   ريال٢,٤٠
  

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



   ريال سعودي١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠: رأس املال املصــــــــرح به )٣( א

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

  ه٣٠/١٠/٦١٤٢للربع الثاني المنتهي في 

  )ل السعودي بالريا)                                             ( غري مراجعة         ( 

  ه٢٩/١٠/١٤٢٥  ه٣٠/١٠/١٤٢٦  بيـــــــــــــــــــــــــــان

      :الـتـدفــق الـنـقــدي مـن األنـشـطـة الـتـشــغـيـلية
  ١٢٩,٧٨٠,٣٠٤   ١٠٢,٣٤٦,١٦١   يـــصــايف الربــــــح حتــى الربــــــع الثان
      :التشغيلتعديالت لتسوية صايف الربح مع صايف النقد احملصل من أنشطة 

  ١٣,٨٢٤,٣٤٨   ١٤,٠٧٨,٢١٩   اســـــــــــــــــــتـهــــالك
  --   )٤,٥١١(  خمصـص تعــويض ـــــايـة اخلدمـــــــة

  ٣٣٠,٢٥٢   ٣٢٩,٢٩٧   ـــــــــــــــاللـخمصـص اإلحــــ
  --   )١,٦٣٤(  ع أصــــول ثابتـــــــةــــــاح  بيـأرب

      :املـطـلــــوبـاتالـتـغــري فـي املـوجـودات و
  ١٢١,٧٦١,٨٠٤   --   التعويضــــــات املســـــتحقـةيف نقص ال
  --   ١,٣٧١,٧٠٤   )اراتــــعقإجيــــار (ون ـسـسؤيف املنقص ال
  --   )١١,٦٨٩,١٩٨(  ) شركة جبل عمر للتطويرعقاراتإجيار (ون سسؤيف املزيادة ال
  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠   --   )إفراغهاقيمة أسهم لعقارات جاري (امهون ـيف املسنقص ال

  )٨٨,٥٩٦(  )١٤٥,١٤٦(  ـــــــزونـــي املخـــــادة فــالزي
  )١,٦٠٧,٦٩٢(  ٥٢٥,٢٨٧   مقـدمــاً  يف املصـروفات املدفـوعة )الزيادة/(النقص
  )٧٠,٠٤٤,١٥٣(  )٣٣,٧١٤,١١٨(  ـةـاملدينــ ـدة ـي الذمـم واألرصـادة فــالزي
  )٣,٢١٨,٣٤٠(  )١٠,٩٢٣,٨٩٢(   عمـر للتطـويرشـركة جـبلي جاري ـادة فــالزي
  )٢,٥٤٩,٤٧٤(  )٢,٥٤٥,٣١٥(  ونـهيلـتـ أبراج مكة فندق وي جاري ـادة فــالزي
  ٥٢٦,٣٠٩   ٧٩٥,٤٨١   ســـتحقـةـامل روفـات ــي املصـادة فــالزي

  ٣٥,٧٤٧,٥٣٢   ٣٥,٢٩٦,٥٠٩   ـاًـادة فـي اإليـرادات احملـصـلة مـقـدمـالزيـ
  )٧,٦٩٢,٧٢٥(  ٢,١١٠,٢٥٩    فـي الذمـم واألرصـدة الدائنـــة)قصالن/(الزيادة

  ٣٠٦,٧٦٩,٥٦٩   ٩٧,٨٢٩,١٠٣   غيليةـــ من األنشـطة التشــلصـايف النقـد احملصـ
      : االســتـثـمـاريـةةالـتـدفـق الـنـقـدي مـن األنـشــط

  )٣٣,٥٧٥,٦٨٠(  )٢٥,٨٥٣,٥٣٢(  أصــــــول ثـابـتــــــــــة شــــراء 
  ٢,٨٣٨,٤٩٠   --   متحصـالت بيـع أصــــول ثـابـتــــــــــة

  )١,٢٠٨,٤٢٨(  )١,٠٥٤,٥١٤(  ـــيـذـالـتـنـفــــــ مـشــروعات حتــت 
  )٥٩٨,٦٠١(  --   شـركة جـبل عمـر  للتطــوير / التنفــيذ مشروعات حتت 

  )٣٢,٥٤٤,٢١٩(  )٢٦,٩٠٨,٠٤٦(  تثماريةـطة االسـتخدم فـي األنشـد املسـيف النقـاص

      :الـتـدفـق الـنـقـدي مـن األنـشـطـة الـتـمـويــــلية
  )٥,٦٦٢,٠٥٤(  --   ـةدفـــــــوعاملة ـاــــــــزكال

  )٢٧١,١٢٠(  --    بالشركة واملعفاة من الزكاةوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادالزكاة املتوجبة على مسامهة 
  )٢٤,٢٦٠,٣٣٤(  )١٦,٣٦٩,٣٥٦(  ــــــــــــةأربــــــــاح مـوزعـــ

  )٣٠,١٩٣,٥٠٨(  )١٦,٣٦٩,٣٥٦(  ويليةــصايف النقد املـسـتخدم يف األنشـطة الـتـمـ

  ٢٤٤,٠٣١,٨٤٢   ٥٤,٥٥١,٧٠١   .ـــــيد الـنقـدية لدى البنـوكـصايف الزيـادة فـي رصـ
  ٦٤,٥٢٠,١١٨   ٦٤,٧٩٤,٢١٢   . بـدايــــة الفتـرة-ــوك ـرصيد النقدية لـدى الـبـنـ

  ٣٠٨,٥٥١,٩٦٠   ١١٩,٣٤٥,٩١٣   .رةـايـــة الفتـ نـه-رصيد النقدية لـدى الـبـنــــوك 
      

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


