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 العربيت السعوديتكى بي ام جي الفوزان والسدحان، شركت تضامنيت مسجلت في المملكت 
  ومنشأة عضو شبكت أعضاء كى بي ام جي المستقلت والتابعت لـ كى بي ام جي العالميت، إتحاد سويسرا

 

 "تقرٌـر فحص محدود على القوائم المالٌة األولٌة الموجزة " 

 

 المساهمون / السادة 

   شركة مكة لإلنشاء والتعمٌر

 المملكة العربٌة السعودٌة   - مكة المكرمة

 

 نطاق الفحص   

كما ( "الشركة") سعودٌة شركة مساهمة – لإلنشاء والتعمٌرشركة مكة لقد فحصنا قائمة المركز المالً األولٌة المرفقة ل

أشهر المنتهٌتٌن فً ذلك التارٌخ، وقائمتً التدفقات  والتسعةوقائمة الدخل األولٌة لفترتً الثالثة هـ 3405 محرم 03فً 

أشهر المنتهٌة فً ذلك التارٌخ واإلٌضاحات الموجزة  التسعةاألولٌة لفترة والتغٌرات فً حقوق المساهمٌن النقدٌة األولٌة 

إن هذه القوائم المالٌة األولٌة . من هذه القوائم المالٌة األولٌة الموجزةال ٌتجزأ المعتبرة جزءاً ( 33)إلى ( 3) المرفقة من

إن مسئولٌتنا . ً طلبناهاالموجزة من مسئولٌة إدارة الشركة التً أعدتها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات واإلٌضاحات الت

 .لقوائم المالٌة األولٌة الموجزةالذي قمنا به ل للفحصنتٌجة تقدٌم  هً

 

ٌتكون الفحص . لقد تم فحصنا وفقـاً لمعٌار فحص التقارٌر المالٌة األولٌة الصادر من الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن

ستفسار من األشخاص المسئولٌن فً المعلومات المالٌة واإل لٌلٌة علىالمحدود بصفة أساسٌة من تطبٌق إجراءات تح

ٌعد هذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوهرٌة، من عملٌة المراجعة التً تتم وفقاً . الشركة عن األمور المالٌة والمحاسبٌة

ا فإننا ال نبدي مثل هذا لمعاٌٌر المراجعة المتعارف علٌها والتً تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالٌة ككل، لذ

 . الرأي

 

 نتٌجة الفحص

بناءاً على الفحص الذي قمنا به، لم ٌتبٌن لنا وجود أٌة تعدٌالت مهمة ٌتعٌن إدخالها على القوائم المالٌة األولٌة الموجزة 

 .المرفقة لكً تتفق مع معاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة

  

 جً الفوزان والسدحان كً بً إم/ عن 
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 السدحان عبد الرحمن طارق

 243ترخٌص رقم 

 هـ3405 صفر 36جدة فً 

 م 2330 دٌسمبر 31الموافق 




























