
  شركة مكة لإلنشاء والتعمري

        شركة مساھمة سعودیة   

 

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 ٠١٢٥٥٨٣٠٨٦فاكس:  –  ٠١٢٥٥٧٠٠٣٧هاتف:  -  ٢١٩٥٥مكة:   –  ٧١٣٤ص.ب:  –  ٤٠٣١٠٢٠١٠س.ت: 

 ر�ل  ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠رأس املال املصرح به واملكتتب به واملدفوع ابلكامل: 

 

 

  اعـــود اجتمــات بنـــمرفق

 العـاديــة ة ــامـة العـاجلمعي 

 ) اخلـامسـة والثـالثـون(

 هـ٢٩/٧/١٤٤٤االثنني 

 م٢٠/٢/٢٠٢٣املوافق 
 















 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل
 إلى السادة المساهمين في شركة مكة لإلنشاء والتعمير 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

  النطاق:

تعيينا من قبل شركة   تم  لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو مبين في  )شركة مساهمة سعودية(   مكة لإلنشاء والتعميرلقد  )"الشركة"( 

لتبليغ المرفق  المعايير الدولية الرتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـِ "االرتباط" للتقرير عن ا

ية العمومية العادية، عن األعمال والعقود التي يكون ألي من  ( المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الى اجتماع الجمع1في )الملحق  

هـ 1443ُجمادى األولى    1من  أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي حدثت خالل الفترة من  

القعدة    14حتى   )هـ  1443ذي  المادة  بمتطلبات  لاللتزام  وذلك  الشر71)"الموضوع"(،  نظام  من  التجارة  (  وزارة  عن  الصادر  كات 

 م(. 2015 –هـ 1437)"الوزارة"( )

 

 :  الضوابط التي طبقتها الشركة 

( من  71وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً لاللتزام بمتطلبات بالمادة )  عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". 

 معلومات الموضوع مالئمة ألي غرض آخر. نظام الشركات، بالتالي، قد ال تكون  

 م(. 2015 – هـ  1437( من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة )"الوزارة"( )71المادة رقم ) (1

 (. 1التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية )الملحق  (2

عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة  اإلقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة   (3

 شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 

 .هـ1443ذي القعدة  14هـ حتى 1443ُجمادى األولى  1من السجالت المحاسبية للشركة للفترة من  (4

 
 :  مسؤوليات اإلدارة

تتضمن هذه المسؤولية   الموضوع وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية.إن إدارة الشركة هي المسئولة عن اختيار الضوابط وعرض 
إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية، واالحتفاظ بسجالت مالئمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من  

  أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ. 
 

 : مسؤوليات أرنست ويونغ
 إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعاله بناء على األدلة التي حصلنا عليها. 

 
المعدل( "ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص    3000قمنا بتنفيذ االرتباط وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد )

 يها مع المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط واالحكام المتعلقة بهذا االرتباط التي تم االتفاق عل
تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا إلبداء استنتاج فيما لو أن هنالك حاجة لعمل   م.2023  يناير  8الشركة بتاريخ  

يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى   تعديالت جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط، وإلصدار التقرير. 
  اإلجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج سواء عن احتيال او أخطاء.

 
 وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء استنتاج تأكيد محدود. 

  

  التجاري: رقم السجل 
4030276644 

 
 + 966 12 221 8400 هاتف: 
 + 966 12 664 4408 فاكس: 

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com 

 ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية محدودة( شركة إرنست
خمسة ماليين وخمسمائة ألف لاير   –  لاير سعودي  5,500,000رأس المال المدفوع )

 سعودي(
 الدور الثالث عشر  –برج طريق الملك  

 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك( 
 1994ص.ب. 

 21441جدة 
 المملكة العربية السعودية 

 الرياض  –الرئيسي  المركز 

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/


 

 

 

 

 

 
 
 
 

  تقرير تأكيد محدود للمراجع المستقل
 السادة المساهمين في شركة مكة لإلنشاء والتعمير إلى 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 
 

 : ابة الجودة االستقاللية ورق

الكفاءة    لقد التزمنا باستقالليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا
 والخبرة الالزمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا. 

 
مراجعة وفحص للقوائم  ( "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات  1كما تقوم شركة أرنست ويونغ بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة )

العالقة  ذات  الخدمات  وارتباطات  األخرى  التأكيد  وارتباطات  ذلك  المالية  في  بما  الجودة  لرقابة  شامل  نظام  نحافظ على  فإننا  وبالتالي   "
 سات واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية السائدة. السيا

 
  وصف اإلجراء الُمنفذة: 

 ارتباط التأكيد المعقول. إن اإلجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في  
يما لو  ونتيجةً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه ف

بداء استنتاجنا، وعليه، لم  لقد ُصممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس إل قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. 
 نقدم جميع األدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. 

 
ارتباطنا    وعلى الرغم من اننا أخذنا في االعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها اإلدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن

لم تتضمن إجراءاتنا اختبار االنظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من   يم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. ُمصمماً لتقد
 اجمالي أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات. 

 
يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه االستفسارات بصفة أساسية إلى األشخاص المسئولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة  

  وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى مالئمة. 
 

 إجراءاتنا:تضمنت 
 

الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية لألعمال والعقود التي يكون ألحد   •
هـ حتى  1443ُجمادى األولى    1أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة حدثت خالل الفترة من  

 (. 1( من نظام الشركات )ملحق 71وذلك وفقاً لمتطلبات المادة ) ،هـ 1443ذي القعدة  14

قرار مجلس اإلدارة الذي يشير إلى تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة المجلس باألعمال والعقود التي يقومون بها لفترة   ى علالحصول  •
 . هـ1443ذي القعدة  14هـ حتى 1443ُجمادى األولى  1من 

إدارة الشركة باألعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة    الحصول على اإلقرارات المقدمة من مجلس •
 مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها. 

  14هـ حتى  1443ُجمادى األولى    1مع سجالت الشركة المحاسبية للفترة من    1مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق   •
 .هـ1443ذي القعدة 
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