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   ھـ٧/٩/١٤١٢بتاريخ  ٣٢٣/١١/٤٦  

 

  الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية إم جي يب يك
   العالمية، إتحاد سويسرا يم جإ يب يالمستقلة والتابعة لـ ك يم جإ يب يومنشأة عضو شبكة أعضاء ك

  

  " تقريـر فحص محدود على القوائم المالية األولية الموجزة "

  

  السادة / المساھمون 

    شركة مكة لإلنشاء والتعمير

  المملكة العربية السعودية   -مكة المكرمة 

  

  نطاق الفحص   

شركة مساھمة سعودية ("الشركة") كما  –لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير 

أشھر المنتھيتين في ذلك التاريخ، وقائمتي التدفقات  والتسعةھـ وقائمة الدخل األولية لفترتي الثالثة ١٤٣٦ محرم ٢٩في 

أشھر المنتھية في ذلك التاريخ واإليضاحات الموجزة  التسعةمساھمين األولية لفترة النقدية األولية والتغيرات في حقوق ال

) المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية األولية الموجزة. إن ھذه القوائم المالية األولية ١٣) إلى (١المرفقة من (

افة المعلومات واإليضاحات التي طلبناھا. إن مسئوليتنا الموجزة من مسئولية إدارة الشركة التي أعدتھا وقدمتھا لنا مع ك

  المالية األولية الموجزة.ھي تقديم نتيجة للفحص الذي قمنا به للقوائم 

  

لقد تم فحصنا وفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص 

المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واإلستفسار من األشخاص المسئولين في 

بصفة جوھرية، من عملية المراجعة التي تتم وفقاً عد ھذا الفحص أقل نطاقاً، الشركة عن األمور المالية والمحاسبية. ي

لمعايير المراجعة المتعارف عليھا والتي تھدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل ھذا 

  الرأي. 

  

  نتيجة الفحص

د أية تعديالت مھمة يتعين إدخالھا على القوائم المالية األولية الموجزة بناءاً على الفحص الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجو

  المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية.

   

  عن / كي بي إم جي الفوزان والسدحان

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طارق عبد الرحمن السدحان

  ٣٥٢ترخيص رقم 

  

  ھـ١٤٣٦صفر  ١٩جدة في 

م٢٠١٤ديسمبر  ١١الموافق 
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