
  شركة مكة لإلنشاء والتعمري

        مسامهة سعودية شركة        
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 ھ ۱٤٤۲لعام  الثاني والثالثونالتقریر السنوي 
 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 والثالثون   رابعةللجمعية العامة العادية ال
 ه ١٤٤٢ربيع اآلخر   ٣٠عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 لإلنشاء والتعمرياألخوة الكرام مسامهي شركة مكة 

 السالم عليكم ورمحة ا وبركاته 

يسر جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشـاط الشـركة عـن الفتــرة من  

، وأن يتقدم مبيزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات  ـه ١٤٤٢ربيع اآلخر   ٣٠حتى   ه١٤٤١مجادى األوىل   ١

للسنة املالية املنتهية يف    النقدية التغريات يف حقوق املسامهني  ، وبتقريره عن نشاط  ـه ١٤٤٢ربيع اآلخر    ٣٠وقائمة 

ا عن  والتجاري  السكين  مشروعها  تشغيل  يف  املايل  لثمانيالشركة  العام  من  اعتباراً  املاضية  سنة  وعشرين  ة 

   ه.١٤٤١/١٤٤٢ه حتى العام املايل ١٤١٤/١٤١٥

نظراً للظروف اليت مير هبا االقتصاد احمللي والعاملي بسبب جائحة فريوس كورونا سواء كان ذلك يف اململكة أو  و

كة املكرمة ملا يقارِب العام، والذي بسببه  باقي دول العامل، واليت نتج عنها تطبيق حجر صحي باملنطقة املركزية مب

توقف وصول املُعتمرين واحلجاج، حيث تسبب ذلك يف خسائر للشركة، وقد قامت الشركة بإعفاء املستأجرين  

 من قيمة اإلجيارات لعدة شهور تقديرًا لظروف املستأجرين حيث مت إغالق املنطقة املركزية بالكامل. 

) مليون ريال. ونظراً هلذه  ٥٩تستطع الشركة حتقيق أرباح، بل حققت خسارة قدرها (وبناء على ما تَقَدم فلم  

 الظروف الطارئة يقرتح جملس اإلدارة عدم توزيع أرباح على املسامهني هذا العام. 

٪  ٤١١بنسبة  ريال) أي    ١٠ريال للسهم (ذو القيمة االمسية    ٤١,١٠علماً بأن األرباح املنصرفة خالل السنوات املاضية تبلغ  

 . من رأس املال، و احلمد، ونأمل بإذن ا أن حتقق الشركة أرباحاً كما كانت سابقاً بعد زوال هذه اجلائحة
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

299

266
283

236

-59
-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

1

اخلسارة احملقق / صايف الربحملیون لایر

٥٪
٧٪

١٠٪

١٢٪
١٥٪

٢٠٪

٢٥٪

٢٠٪

١٥٪

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00
٪

نسبة الربح املوزع من رأس املال



  مكة لإلنشاء والتعمري  شركة 

 مساھمة سعودیة  شركة    

               )٤ ( 
 

___________________________________________________________________________ 

 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

  

وعشرين سنة من تشغيل مشروعها األول تعترب من ة  مثانيإن شركة مكة لإلنشاء والتعمري وبعد  

أعلى الشركات العقارية يف معدل اسرتداد رأس املال مع بقاء أصل السهم لدى املسامهني كما  

أضعاف قيمة   ت أربعةتعده اليت وزعت  ١٤١٤/١٤١٥هو، ذلك أن إمجايل األرابح منذ عام  

من رأس  ٪  ٤١١للسهم أي بنسبة    ر�ل   ٤١٬١٠السهم االمسية، حيث بلغت األرابح الرتاكمية  

   املال مع بقاء أصل السهم مع املسامهني ابإلضافة إىل ارتفاع قيمته السوقية.

 

ر�ل٤١٫١٠

ر�ل١٠

048121620242832364044

ه١٤٤٢األرابح الرتاكمية للسهم حىت عام 

قيمة السهم اإلمسية

ريــــــال
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

   :املؤشرات املالية

املنصرفة  بلغ )١ األرابح  السابقة  ت  األعوام  عام  خالل  زائدًا    ه١٤٤١/١٤٤٢حىت 

٪  ٤٤٠مليون ر�ل، أي بنسبة حوايل    ٧٫٢٦٧االحتياطي النظامي زائدًا األرابح املبقاة  

  من رأس مال الشركة.
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١٦٤٨

0100020003000400050006000700080009000

هـ                         ١٤٤٢/٤/٣٠الربح املوزع واملقرتح توزيعه حىت 
مضافاً إليه االحتياطي النظامي واألرابح املبقاة

رأس مال الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

مليون ر�ل، أي    ٤٫٩٥٩مبلغ  ه١٤٤٢/ ١٤٤١بلغت قيمة املوجودات خالل العام املايل  )٢

  .٪ من رأس مال الشركة٣٠١بنسبة 
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ه١٤٤٢قيمة املوجودات عام 

رأس مال الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

بلغت حقوق املسامهني املتمثلة يف رأس مال الشركة ومكاسب مل تتحقق بعد �جتة عن تقييم   )٣

خالل   حمقق  غري  استثمار  وعائد  املبقاة  واألرابح  النظامي  واالحتياطي  املالية   مثانية األوراق 

  من رأس مال الشركة. ٪ ٢٧١مليون ر�ل، أي بنسبة  ٤٫٤٦٤مبلغ وعشرين سنة 
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۱٦٤۸

010002000300040005000

ه١٤٤٢حقوق املسامهني حىت عام 

رأس مال الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

وعشــــــرين  مثانيةبلغ ريع األوقاف املســــــامهة يف الشــــــركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) خالل   )٤

ــنة ــبة    ٨٤٧ مبلغ  ســــــ ــهم ز�دة رأس املال) أي بنســــــ ٪ من  ١٫٠٨٦مليون ر�ل (مبا فيها أســــــ

ــــــــ مثانيط  ـــ اس متوســـ امهة ابلشركة (على أســـ ا قبل املس ـــ وع دخلهـــ جمم ة ـــ ة) البالغـــــــــ رين سنــــــ وعش   ةـ

 مليون ر�ل.  ٧٨
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سنة                                                      ٢٨الريع الصايف لألوقاف ملدة 
بعد املسامهة يف الشركة

جمموع الدخل قبل املسامهة يف الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

  مبلغ   وعشرين سنة (مبا فيها أسهم ز�دة رأس املال)  مثانيةبلغ ريع اهليئة العامة لألوقاف خالل   ) أ

٪ من جمموع دخلها قبل املسامهة ابلشركة (على أساس  ١٫٠٧٦مليون ر�ل أي بنسبة    ٣١٢

 ر�ل. مليون  ٢٩ مبلغوعشرين سنة)،  مثانيةمتوسط 
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سنة٢٨ريع أسهم األوقاف املسامهة يف الشركة خالل 

جمموع الدخل قبل املسامهة يف الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

وعشرين سنة (مبا فيها أسهم    مثانيةبلغ ريع وزارة املياه والكهرابء (وقف عني زبيدة) خالل   )ب

قبل مسامهتها   مليون ر�ل، وقد كانت أوقافاً دامره ال تدر دخالً   ٦١  مبلغ   رأس املال)ز�دة  

  يف الشركة.
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) يدةوقف عني زب(ريع أسهم وزارة املياه والكهرابء 
سنة٢٨املسامهة يف الشركة خالل 

الدخل قبل املسامهة يف الشركة        

ملیون لایر
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

املال)وعشرين سنة (مبا فيها أسهم  ة  مثانيبلغ ريع األوقاف األهلية خالل   )ج   مبلغ   ز�دة رأس 

٪، من جمموع دخلها قبل املسامهة يف الشركة (على أساس  ٩٦٧مليون ر�ل أي بنسبة    ٤٧٤

 مليون ر�ل.   ٤٩ مبلغ  وعشرين سنة)، البالغة حوايل مثانيةمتوسط 
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ريع أسهم األوقاف األهلية املسامهة                                           
سنة٢٨يف الشركة خالل 

جمموع الدخل قبل املسامهة يف الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 ٨٤٧وعشرين سنة مبلغ    مثانيةبلغ إمجايل ريع كامل األوقاف املسامهة يف الشركة خالل  )٥

مليون ر�ل أي بز�دة   ٢٤٦  مببلغمليون ر�ل، مقارنـة بقيمة مسامهتها احلالية يف الشركـة  

مليون ر�ل، واألصل ابٍق (علماً أبن أسهم ز�دة رأس املال استحقت    ٦٠١  مبلغ  قدرها

      ه).١٤٢٧ األرابح من عام
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سنة٢٨قيمة األرابح خالل 

قيمة أسهم األوقاف

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

مليون ر�ل أي بنسبة   ٦٫٥١٧مبلغ    وعشرين سنة  مثانيةبلغ الربح املوزع للمسامهني خالل   )٦

   .٪ من رأس مال الشركة٤١١

  ه).١٤٢٧(علماً أبن أسهم ز�دة رأس املال استحقت األرابح من عام 
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ه١٤٤٢الربح املوزع حىت عام 

رأس مال الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

مليون ر�ل، علماً أبنه وبناًء    ٨٣٦مبــلـغ    ه٣٠/٤/١٤٤٢يف    رصيـد االحتيـــاطي النظـامي )٧

ه مت إيقاف جتنيب  ٢١/٨/١٤٣٠على قرار اجلمعية العامة العادية العشرين املنعقدة بتاريخ  

رصيده  ١٠ لبلوغ  النظامي  لالحتياطي  األرابح  من صايف  ذلك  ٦٩٪  يف  املال  رأس  من   ٪

٪) من صايف  ١٠جينب ( ص [من نظام الشركة األساس واليت تن  ٤٤/١التاريخ، وفقاً للمادة  
األرابح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت  

  ٪ من رأس املال.٥١ وهو ميثل]، ٪ من رأس املال املدفوع٣٠بلغ االحتياطي املذكور 
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ه١٤٤٢االحتياطي النظامي عام 

رأس مال الشركة

مليون ر�ل
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

من  ر�ل   ٦٤٬٤٠  مبلغ  ه١٤٤٢/ ٣٠/٤يف  السوقي  الشركة  سعر سهم  بلغ   )٨ وهو  أعلى ، 

 .أسعار األسهم ابلسوق مقارنًة ابلشركات املماثلة
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : ه١٤٤٢/ ٤/ ٣٠يف  قائمة املركز املايل للشركة  )٩

مليون    ٢٤١مليون لایر مقـابل    ١٩٤في تاريخ الميزانية    :بلغ رصيد النقدية بالبنوك )أ

صندوق متاجرة    ١مليون لایر رصيد عدد    ١لایر في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ  

أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل هللا  بالسلع بالريال السعودي،  

، علماً بأن الشركة قـامت بتوزيع أرباح  مليون لایر وهلل الحمد  ١٩٥تعالى مبلغ وقدره  

مما يعني أن حركة النقدية لدى    ٢٣٣عام مبلغ  للمساهمين خالل ال مليون لایر، 

 مليون لایر. ٤٢٨بلغت    ه ١٤٤١/١٤٤٢الشركة خالل العام المالي  

ولزيادة اإليضاح الرجوع إلى قـائمة التدفقـات النقدية للسنة المالية المنتهية في  

الملحقة بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة    ه٣٠/٤/١٤٤٢

متفق مع أحكام  بحسابات جارية ال تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (

 ). الشريعة اإلسالمية

 :ه١٤٤٢/ ٣٠/٤في  األرباح عن السنة المالية المنتهية   ) ب

مليون لایر بعد حسم جميع المصروفـات   )٥٩(  اقدره  ةصافي خسارة    تم تحقيق

 التسويقية والعمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة الشرعية.
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 :مؤشرات األداء

 :تقنية املعلوماتإدارة   )١

لدعم أعماهلا وتطويرها مبا يتناســب مع  علوماتامل ةأنظمة تقني  تطويرتســعى دائماً شــركة مكة ل
، واســـــــــــتكمـاالً ألعمـال التطوير والتحـديـث العقـاريالتطوير ميزة بني شـــــــــــركـات  تامل  تهـامكـان

 املستمر فقد قامت إدارة تقنية املعلومات خالل العام املايل احلايل ابآليت:

 .ترقية أنظمة التشغيل اخلاصة أبجهزة احلاسب اآليل إىل أحدث إصدار 

 .حتديث برامج احلماية واألمانة ألنظمة احلاسب اآليل واخلوادم اخلاصة ابلشركة 

  ــفات متقدمة تتوافق مع ــب اآليل القدمية أبخرى حديثة ذات مواصـ ــتبدال أجهزة احلاسـ اسـ
 متطلبات األنظمة والربامج احلديثة.

  /أتمني آالت حديثة ذات جودة عالية متعددة الوظائف (مســــــح ضــــــوئي/ نســــــخ/ طباعة
 وير) لدعم أعمال إدارات الشركة املختلفة.تص

   القيام أبعمال النشر واإلعالن مبوقع الشركة الرمسي على شبكة االنرتنت، ومنها نشر قوائم
 . املسامهني الذين لديهم أرابح مستحقة عن أعوام سابقة ومل يقوموا بصرفها

 امهي الشركة كما ترحب الشركة ابستقبال أي استفسارات أو مقرتحات أو طلبات من مس
 الكرام أو الزوار عرب موقعها على الشبكة املعلوماتية االنرتنت:

  www.mcdc.com.sa  

  على شبكات التواصل االجتماعي: الشركة حساابت من خاللأو 
Twitter.com/mcdcsa 
Facebook/mcdcsa 
Instagram.com/mcdcsa 

http://www.mcdc.com.sa/
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 :املساهمنيإدارة شئون  )٢

حترص   بشركة  حيث  املسامهني  شئون  العمكة  إدارة  الى  مع    الشركة   مسامهيسادة  لتعاون 
  بشفافية  وسائل التواصل احلديثة للرد على استفساراهتم وإاتحة مجيع معهم املستمر والتواصل 

املستحقة  م واطالعهم على أخبار الشركة وتزويدهم ببيا�ت حصصهم وأرابحهم  تلبية طلباهتل
 هلم أو املستلمة فعلياً. 

إطالق احلملة الثالثة لتذكري السادة    مت فقد    مسامهيها  حقوق شركة على  إدارة الوحرصاً من  
مسامهي الشركة الذين هلم أرابح مستحقة عن أعوام سابقة مل تصرف لعدم صحة عناوينهم  

ئون املسامهني ابلشركة  وأرقام حساابهتم االستثمارية، وحثهم كذلك على التواصل مع إدارة ش
مع حتديث بيا�هتم ومعلوماهتم وأرقام حساابهتم االستثمارية، ليسهل إيداع أرابحهم املستحقة  

 يف هذه احلساابت. 

مت اإلعالن على موقع تداول وموقع الشركة الرمسي بدعوة السادة   ه ١٤٤٠/ ٢٦/٢بتاريخ   )١
 يقوموا بصرفها وذلك كالتايل:  املسامهني الذين لديهم أرابح مستحقة عن أعوام سابقة ومل

 املسامهني الذين مل يستلموا أرابحهم . 

 املسامهني الذين مل يستلموا شيكات رد فائض االكتتاب العام. 

 املسامهني الذين مل يستلموا شيكات األسهم املباعة ابملزاد العلين . 

 مت البحث يف سجالت املسامهني ومت اختاذ اآليت:  )٢

  وكيفية سابقة  سنوات  عن  أرابحهم  بصرف  وتذكريهم  هاتفياً  املسامهني  مع  التواصل 
 استالمها.

   إرسال رسائل بريدية للمسامهني بنماذج إرشاد وتذكريهم بصرف أرابحهم عن سنوات
 سابقة وكيفية استالمها.
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

   تواريخ وجتديد  حبوزهتم  اليت  األرابح  شيكات  اسرتداد  على  املسامهني  السادة  حث 
 حية صرفها.صال 

   مت وأرقام    حثكما  االستثمارية  حساابهتم  بيا�ت  حتديث  إىل  املسامهني  السادة 
 ــــــــان. باحلساابت املرتبطة ابحملفظة االستثمارية مع إضافة رقم اآلي 

  تذكري السادة املسامهني الذين مازالوا حيتفظون بشهادات أسهم أبمهية إيداعها يف حمافظ
م لالستفادة  للسهم،  استثمارية،  اإلمسية  القيمة  جتزئة  نتيجة  اجلديد  األسهم  عدد  ن 

 وكذلك االستفادة منها يف إيداع أرابح أسهمهم عن السنوات القادمة. 

إبرسال    )خدمة تواصل(مت التعاقد مع مركز اإليداع بتداول لالستفادة من    ه١٤٤٠/ ١٨/٤بتاريخ   )٣
أبن شركة مكة لإلنشاء والتعمري    رسائل نصية للسادة مسامهي الشركة املشرتكني يف خدمة تداواليت

   .  قامت بنشر أمساء املسامهني الذين هلم أرابح سنوات سابقة ومل يستلموها على موقعها اإللكرتوين 

 :وجاءت نتيجة احلملة الثالثة كالتايل

 

وحتث الشركة مسامهيها الكرام التواصل مع إدارة شئون املسامهني بشركة مكة لإلنشاء والتعمري 

، علماً أبن األرابح املستحقة ملسامهي  للحصول على أرابحهم املستحقة هلم عن سنوات سابقة

 ر�ل.  ٢٠٥٫٠٤٣٫٠٢٠ه مببلغ ٣٠/٤/١٤٤٢حىت اتريخ  الشركة 

 األرباح املستحقة  املتبقي من بعد احلملة الثالثة ةلغ املنصرفااملب األرباح املستحقة لغ امب ان ـــــالبي

عام  من  املستحقة  األرابح  رصيد 
 ه. ١٤٣٨ه وحىت ١٤١٥

 ر�ل   ١٥٧٫٤١٨٫٥٣٥٫٨٠ ر�ل   ١٤٫١٥٤٫٥٠٩٫١٠ ر�ل   ١٧١٫٥٧٣٫٠٤٤٫٩٠

املباعة  األسهم  شيكات  رصيد 
 ابملزاد العلين. 

 ر�ل   ١٠٫٩٩٦٫١٤٦ ر�ل   ١١٨٫١٩٤ ر�ل   ١١٫١١٤٫٣٤٠

فائض  رد  شيكات  رصيد 
 االكتتاب. 

 ر�ل   ٩١٨٫٩٧٥ ر�ل   ٥٠٠ ر�ل   ٩١٩٫٤٧٥
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 :إدارة الشئون الفنية )٣

تتم بصفة  اليت  التطوير والتحديث  بعملية  تتعلق  الفنية ابلشركة معنية أبعمال  الشئون  إدارة 

تجاري) لتتواكب مع  مكة الشركة  مركز    –  مكةدائمة ابملشروع األول للشركة (فندق وأبراج  

أحدث النظم واألساليب املعتمدة يف الصيانة والتشغيل ابملشروعات اخلدمية املثيلة وكذلك  

 التجاري).  –(السكين  الشركة مشروع لتنال الرضا املطلوب لنزالء وزوار 

املغلق  علماً أبن مجيع األعمال اليت تقوم هبا إدارة الشئون الفنية تتم بنظام املناقصة ابلظرف  

الوكالء املعتمدين، وُتسند هذه األعمال  الشركات واملوردين و عن طريق استدراج عروض من  

أو  املقدسة  العاصمة  أمانة  واملعتمدة من  املدرجة  املقاوالت  اهلندسية وشركات  املكاتب  إىل 

 مهام ومسئوليات الشئون الفنية ما يلي:، ومن  اجلهات احلكومية ذات العالقة

 : ألعمال التطوير والتحديث ملشروع الشركة األول.الفنية واملتابعة اإلشراف ) أ

 . اليت يتم تنفيذها: للمشروعات الفنية واملستندات اهلندسية  املخططات حفظ )ب
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  :فندق وأبراج مكة  )٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نال رضا تللفندق وأبراج مكة  من اخلدمات  واملزيد    يدداجلإلضافة  هده  ا ج  تسعىشركة مكة  

ابملتابعة ذلك صدارة الفنادق مبكة املكرمة و  نافس دائماً علىت االكرام وهو ما جعله عمالئها

مركزواالهتمام   بذلك  املتميزة  لتنال  الفندقية  اخلدمة  جمال  يف  املكرمة  متقدم  مكة  ، مبنطقة 

واستكماالً هلذا النجاح والتفوق فقد حرصت الشركة على التجديد والتحديث الدائم وخالل 

لألعمال املنفذة مليون ر�ل    ٢٨أنفقت الشركة مبلغ حوايل  ه  ١٤٤١/١٤٤٢العام املايل  

 : وهي كالتايللفندق واألبراج لملرافق املختلفة ابعض لتطوير وجتديد 

 ة جبوار احلرم املكي الشريف فندق وأبراج مك
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 ) ابألبراج. ٦،  ٣استبدال مجيع مصاعد برجي ( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سالمل متحركة ابلفندق  ) ٢(عدد استبدال.  
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

  ابألبراج٥مواسري املياه لربج (استبدال (.   

  مشاية كهرابئية للفندق. ٢) سالمل متحركة وعدد (٦ستبدال عدد (العمل الجاري ( 

  للفندق واألبراج حمطة حتلية املياه العمل الستبدال جاري)GTP(.   

  للفندق واألبراجشيلر ) ٢٧وعددها (شيلرات التكييف مجيع العمل الستبدال جاري . 

   خط رئيسي) للفندق.   ١٧جاري العمل الستبدال مواسري املياه (عدد 

  .جاري العمل لرتكيب مصابيح وتليفو�ت إضافية للغرف ابلفندق واألبراج 

    للفندق واألبراج.جاري العمل لرتكيب كامريات مراقبة إضافية 

 فندق مكة اللويب الرئيسي ل 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براج مكة أل اللويب الرئيسي 

 بفندق مكة مطعم الفيحـاء ابلدور السادس 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بفندق وأبراج مكة  جانب من الغرف املطلة على احلرم املكي الشريف 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : مركز شركة مكة التجاري )٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشركة  ركز  مب  هاميقدتم تاليت يواملزيد من اخلدمات    يددإلضافة اجلأيضاً  تسعى جاهده  شركة مكة  

  إلضفاء ملسة مجالية وكذلك مستأجري احملالت التجارية،  كذلك  ملتسوقني و لزائرين واالتجاري ل

أنفقت الشركة ه  ١٤٤١/١٤٤٢ملركز التجاري، وخالل العام املايل  اب راحة الزوار واملتسوقني  ل

  مليون ر�ل لألعمال املنفذة لتطوير وجتديد بعض املرافق املختلفة للمركز التجاري  ٨مبلغ حوايل  

   وهي كالتايل:

  اخلدمة ابملركز التجاري.مستوى لرفع لم كهرابئي  ) س٢عدد (استبدال 

 أمام احلرم املكي الشريف  املدخل الرئيسي ملركز شركة مكة التجاري 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 طوارئلل  ) ابب٤٦( هاتغيري خمارج الطوارئ وعدد . 

 

 

 

 

 

 جانب احملالت التجارية ابملركز التجاري لشركة مكة أمام احلرم املكي الشريف 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

  

 جانب احملالت التجارية ابملركز التجاري لشركة مكة أمام احلرم املكي الشريف 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 إنشاء نظام ربط أبواب الطوارئ بغرفة التحكم . 

 ) محام لتتالءم مع ذوي االحتياجات اخلاصة مع وضع لوحات إرشادية هلا.١٥تغيري عدد (   

  ًصيانة األبواب األتوماتيكية ابملركز التجاري كامال . 

 ) ٤تعديل ابب البيازا بربج رقم( . 

  التجاري.  ابملركز تعديل وتطوير مكاتب اإلدارة 

 التجاري.ابملركز   التكييف  صيانة  

  ابملركز التجاري. حلريقاصيانة وتركيب رشاشات مياه 

  ابملركز التجاريصيانة وتطوير إنذارات احلريق . 

  من واإللزامية  الالزمة  املخططات  لعمل  ومعتمدة  متخصصة  هندسية  مكاتب  مع  التعاقد 

 التجاري. اجلهات املختصة إلمتام عملية التجديد والتطوير ابملركز 

 : فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمري خلدمات املعتمرين  )٦

وذلك بعد إعادة اهليكلة الداخلية لشركة  ، إعادة تشغيل فرع شركة مكة خلدمات املعتمرينمت 

على أن تكون حتت إدارة وتشغيل فندق ،  العمرة مبا حيقق خدمة العمالء ومصلحة شركة مكة 

مكة شركة  وذلك  وأبراج  جم،  لقرار  (وفقاً  رقم  ابلتمرير  الشركة  إدارة  واتريخ  ٢١٦لس   (

إعادة تشغيل فرع شركة العمرة  عن  مت النشر  قد  و م،  ٩/٢٠٢٠/ ١٦ه املوافق  ٢٨/١/١٤٤٢

 . م١٦/٩/٢٠٢٠ه املوافق ٢٨/١/١٤٤٢يف موقع تداول بتاريخ 



  مكة لإلنشاء والتعمري  شركة 

 مساھمة سعودیة  شركة    

               )۳۰ ( 
 

___________________________________________________________________________ 

 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : استثمارات طويلة األجل 

 : أسهم يف شركة جبل عمر للتطوير )١

  كانت  )١العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية يف مشروع شركة جبل عمر (من املعلوم أن احلصة  
٪ من  ١١٬٤٤أي ما يعادل    ، سهم  ١٠٦٬٣٩٢٬٥١٦ر�ل، متثل عدد    ١٬٠٦٣٬٩٢٥٬١٦٠تبلغ  

للتطوير عمر  جبل  شركة  مال  إدارة    رأس  جملس  لقرار  بتاريخ    ١٧٨رقم  الشركة  ووفقاً 
مليون ر�ل نتج عنه ربح    ٣٥٢سهم مببلغ حوايل  مليون    ١٠قامت الشركة ببيع    ه ١٨/٣/١٤٣٩

  ٩حسب متطلبات معيار احملاسبة الدولية رقم  مليون ر�ل أدرج ابألرابح املبقاة ٢٥١قدره حوايل 
ه  ٣٠/٤/١٤٤٢  سهم بقيمة سوقية قدرت يف  ٩٦٬٣٩٢٬٥١٦، ويصبح املتبقي  (األدوات املالية)

 مليار ر�ل.  ٢مببلغ حوايل  

 :)٢منطقة جبل عمر رقم (عقارات يف  )٢

  ) منذ سنوات وذلك بقيمة إمجالية ٢استثمرت الشركة يف شراء عقارات مبنطقة جبل عمر رقم ( 
مليون ر�ل وذلك ضمن سياسة الشركة يف تنويع االستثمارات طويلة األجل، حيث    ٧٠  مبلغ

مع العلم أبن القيمة السوقية هلذه العقارات قدرت مببلغ  هذه العقارات ابستمرار،  تتزايد قيمة  
  تم أتجريها سنو�ً يهذه العقارات  و مما يعين املسامهة يف ز�دة أصول الشركة،  ،  مليون ر�ل  ٨٨

   .هـ١٤٤١/١٤٤٢املايل مليون ر�ل خالل العام  ١٫٥درت دخًال للشركة وقدره قد و 

الشركات   استثمارات )٣ إحدى  وهي  والتطوير  للتنمية  جرهم  شركة  يف  والتعمري  لإلنشاء  مكة  شركة 

 : ملنطقة جبل الشراشف مبكة املكرمة املطورة 

حّددت اللجنة التنفيذية ملشروع معاجلة وتطوير األحياء العشوائية مبنطقة مكة املكرمة مخس  
من   قرهبا  بسبب  الشراشف  جبل  منطقة  أوهلا  وكانت  للتطّوير،  قصوى  أولوية  ذات  مناطق 
املسجد احلرام ولكو�ا من املناطق اليت حتظى إبمكا�ت تنمية واعدة وميكن تنفيذها من خالل 

 ابلتعاون مع القطاع اخلاص.   االستثمار
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التنفيذية يف غرة شهر حمرم   اللجنة  ه فقد مت إعالن منطقة جبل  ١٤٣٥وبناًء على موافقة 
الشراشف مبكة املكرمة (منطقة تطوير) يف الصحف احمللية على أن تكون شركة جرهم للتنمية 

 والتطوير إحدى الشركات املعنية بتطوير املنطقة.

نقدية  وحيث إن هذا املشروع   حيوي وهام فقد سامهت فيه شركة مكة لإلنشاء والتعمري حبصة 
البالغ  مليون    ٢٨٬٨٤٪ مببلغ  ٢٧٬٥٠قدرها   ماهلا  مليون ر�ل وهذه    ١٠٤٬٨٤ر�ل من رأس 

ه، وكذلك ما مت نشره ابلتقارير السنوية ١٤٣٥/ ٥/ ٤املسامهة قد أعلن عنها يف موقع تداول بتاريخ  
مت ختفيض رأس مال شركة جرهم مبوجب   علماً أبنه قداملاضية،    سةاخلملشركة مكة خالل األعوام  

مليون ر�ل    ٤٩٬٨م ليصبح رأس ماهلا  ١١/٢٠١٨/ ١٣قرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ  
م  ٢٠١٨وخالل عام  مليون ر�ل، هذا    ١٤٬٨٩سعودي مما أدى الخنفاض حصة شركة مكة لتصبح  

إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس املال مببلغ   بسبب  مليون ر�ل    ٥٥قررت إدارة شركة جرهم 
تصحيح اخلطأ إبلغاء هذا ذلك  وجود خطأ حماسيب يف قوائمها املالية للسنوات السابقة ونتج عن  

،  مازالت قيد التنفيذ  املتعلقة إبلغاء قرار ختفيض رأس املالاإلجراءات النظامية  ن  إال أ.  التخفيض
 .وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات جديدة يف هذا الشأن

 : توطني الوظائف والتدريب

والتعمري   لإلنشاء  و لا   فيديتعتين بكل ما  شركة مكة  االهتمامو   ، براجاألفندق  بتدريب    من ذلك 
الفندق، وتبذل جهوداً  وإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة يف مجيع التخصصات داخل  

كبرية يف معاجلة أي معوقات قد تُعيق الكوادر الوطنية لاللتحاق ابلعمل الفندقي وذلك متشياً مع  
 سياسة الدولة يف وضع خطط توطني الوظائف يف القطاعات العامة واخلاصة. 

وحيث أن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة، لتدريب وأتهيل وصقل الكفاءات  
م، علماً أبنه أول مركز  ١٩٩٤ه املوافق  ١٤١٥السعودية يف خمتلف األقسام الفندقية منذ عام  

لتدريب الكوادر السعودية مبكة املكرمة، كما أن هناك تعاون مع مراكز التدريب داخل اململكة  
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ابلكوادر    براجاألو   الفندق   تزويد، وذلك لوغريها  ة التجارية مبكة املكرمة ومكاتب العملكالغرف
 الوطنية يف هذا اجملال. 

كما مت تدريب عدد    ،) متدرب سعودي من داخل فندق وأبراج مكة١٤٩فقد مت تدريب عدد (

لتدريب منذ  ) متدرب من خارج الفندق واألبراج، علماً أبن األعداد اليت خترجت من مركز ا١١(

) متدرب بفضل هللا وتوفيقه،  ١٬٩٣٩(   حوايل  ه٣٠/٤/١٤٤٢حىت  ه  ٤/١٤١٥/ ٢٩افتتاحه يف  

األغذية واملشروابت   - التسويق واملبيعات    – وذلك يف أقسام الفندق واألبراج املختلفة (االستقبال  

 . وغريها من األقسام األخرى) –اإلشراف الداخلي  –

 :التايلكيف الشركة كما هو موضح  السعودةوقد بلغت نسبة 

 

 تعترب ضمن النطاق األخضر حسب تصنيف بر�مج نطاقات بوزارة العمل.  وهذه النسبة

 السعودة نسبة  اإلمجـايل  غري سعوديني  سعوديون  جمـال العمل (الوظائف) 

 : الوظائف اإلدارية

اإلدارة العليا/ اإلشرافية/ اإلدارية واملهنية/  
 األمن واحلراسة.

٥٣٬٦ ٤٥٩ ٢١٣ ٢٤٦ ٪ 

 : الوظائف اخلدمية املساندة

املطبخ/ اإلشراف األغذية واملشروابت/  
الداخلي / املغسلة/ التجهيز والتحضري/ 
حاملي احلقائب/ نظافة املركز التجاري 

 واملصلى.

٥٫٨ ٤٨٣ ٤٥٥ ٢٨ ٪ 

 ٪ ٢٩ ٩٤٢ ٦٦٨ ٢٧٤ اإلمجـــــايل 
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 : التدريب والتطوير اإلداري بالشركة 

هتدف إىل تطوير مهارات العاملني ابلشركة و شركة مكة    من الربامج اليت هتتم هبابر�مج التدريب  
أداء عملهم، وخالل  وإكساهبم مزيداً من املعرفة واخلربة الالزمة اليت تساعدهم على التطور يف  

 . ه١٤٤١/١٤٤٢العام املايل 
  :لدورات تدريبية كالتايل منسوبيهابعض لشركة برتشيح العامة لدارة اإلقامت 

  املعتمدة من جامعة لندن لألعمال. وكمة الشركات  ح   مسئولدورة 
  .دورة يف األمن السيرباين 
  .دورة يف إدارة املوارد البشرية 
   والعقود. دورتني يف املرافعات 
  .دورة يف صياغة اللوائح واملذكرات القانونية 
 .دورة يف سالمة الصكوك العقارية 

 : كالتايل لدورات تدريبيةاملركز التجاري   منسوبي ترشيح بعضمت كما 

o  مبركز ازدهار للتدريبة تنشيطية ملدير إدارة السالمة ابملركز التجاريدور ، . 
o  مبركز اخللية البيضاء للتدريبابملركز التجاريالسالمة  طويرية ألفراد  ات تدور ، . 

  :مركز التدريب بالفندق بعمل عدة برامج تدريبية ملنسوبي الفندق واألبراج كالتايلقام كما 

  ة مراجعة األداءدور. 
  .بر�مج التعريف ابلفندق 
  .ورشة تدريب على احلرائق 
  .دورة يف اإلسعافات األولية 
  .دورة مدرب التحفيز 
   طور إمكانياتك. دورة 
 .دورة الذكاء العاطفي 
  ١٩س كورو� (كوفيد  و التدريب على الوعي بــــــــ فري .( 
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 : متطلبات اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة 

 : للشركة ةيالرئيس النشاط ألنواع وصف )١

 يتمثل نشاط الشركة الرئيسي يف اآليت: )١

 : الرئيسية يف حجم أعمال الشركة وإسهامها يف النتائج أتثري هذه األنشطة 

 وصف نوع النشاط  النشاط 

العقارات تعمري   النشاط الرئيسي   وامتالك  املكرمة  مبكة  احلرام  للمسجد  اجملاورة  األماكن 
وأتجريها  وشرائها  واستثمارها  وإدارهتا  وتطويرها  احلرام  للمسجد  اجملاورة 
والقيام بكافة األعمال اهلندسية الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال  

 .اهلدم واملسح اخلاص هبا

 تها املئوية (ريال)إمجايل إيرادات النشاط ونسب ــان ـــــــالبي م 
تها  النشاط ونسبخسارة    /إمجايل أرباح  

 املئوية (ريال) 

 ــــــ  ٣٣٫٩٤٠٫١٠٦ ٪ ٥١ ٦٢٫٥٥١٫٧١٨ ملركز التجاريا ١

 ــــــ  )١٩٫٤١٨٫٣٥٠( ٪ ٢٣ ٢٨٫٩٢٠٫٢٠٢ فندقال ٢

 ــــــ  )١٦٫١١٤٫١٦٨( ٪ ٢٥ ٣٠٫٤٥٩٫١٤٨   براجاأل ٣

 ــــــ  ١٫٥١٢٫٥٠٠ ٪ ١ ١٫٥١٢٫٥٠٠ ) ٢( أتجري عقارات جبل عمر  ٤

 ــــــ  ٠٫٠٠ ٪ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ فرع الشركة خلدمات املعتمرين ٥

 ـــ  ) ٧٩٫٩١٢( ٪١٠٠ ١٢٣٫٤٤٣٫٥٦٨ اإلمجــــايل
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ماهلا ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة احملل  اسم الشركة التابعة ورأس   )٢
 الرئيسي لعملياهتا، والدولة حمل التأسيس، وتفاصيل األسهم الصادرة لكل شركة اتبعة:

 :أتثري هذه األنشطة للشركة التابعة وإسهامها يف النتائج 

  ٤٠٣١١٠٢١٣٤مت إنشاء فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمري خلدمات املعتمرين سجل جتاري رقم  
بدأت    ،ه ٣/١٤٣٩/ ١٨واتريخ   بتاريخ  الشركة  وقد  الفعلي  املوافق ١٤/٣/١٤٤٠تشغيلها  ه 

 . ه ١٤٤١/ ١٤٤٠ للشركة  لعام املايلامليزانية السنوية ل، وظهر األثر املايل خالل م٢٠١٨/ ٢٢/١٠
م وفقاً لقرار  ١١/٢٠١٩/ ٢٨ه املوافق  ١/٤/١٤٤١الشركة مت إيقاف تشغيلها بتاريخ  فرع  علماً أبن  

 . م٢٧/١١/٢٠١٩ه املوافق ١٤٤١/ ٣٠/٣) واتريخ ٢٠٣رقم (ابلتمرير  جملس اإلدارة 
وفقاً لقرار جملس إدارة الشركة  وذلك مرة أخرى فرع شركة مكة خلدمات املعتمرين مث مت إعادة تشغيل 

ذلك يف   م، وقد مت النشر عن٩/٢٠٢٠/ ١٦ه املوافق  ١٤٤٢/ ٢٨/١اتريخ  ) و ٢١٦ابلتمرير رقم (
انتهاء السنة املالية    أي إيرادات حىت اتريخ مل حيقق  الشركة  فرع    ، علماً أبن موقع تداول يف نفس التاريخ 

 ه. ٣٠/٤/١٤٤٢ للشركة املنتهية يف 

 رأس املال  اسم الشركة  م 
نسبة  

 التملك 
 النشاط الرئيسي  

املقر  

 الرئيسي 
 مكان التأسيس 

 مكة املكرمة  مكة املكرمة  خدمات املعتمرين  ٪ ١٠٠ ر�ل ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ والتعمري فرع شركة مكة لإلنشاء   ١

 تها املئوية (ريال) إمجايل أرباح النشاط ونسب تها املئوية (ريال) إمجايل إيرادات النشاط ونسب ــان ـــــــالبي

 ٪ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٪ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ خلدمات املعتمرين  شركةالفرع  

 ٪٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٪٠٫٠٠ ٠٫٠٠ اإلمجــــايل
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 :  األعماهل  املستقبلية والتوقعات   املهمة الشركة وقرارات خطط )٢

مكة  الشركة    اتاستثمار  )أ شركة  أن  حيث  للتطوير  عمر  جبل  شركة  يف  يف  كما 

وإضافية يف مشروع شركة جبل  ه  ٣٠/٤/١٤٤٢ أولوية  عينية وحقوق  مسامهة حبصة 

) قيمتها  ١عمر  عدد    ٩٦٣٬٩٢٥٬١٦٠)  متثل  ويبلغ  ،  سهم  ٩٦٬٣٩٢٬٥١٦ر�ل، 

انتهاء السنة املالية   مبلغ    ه٣٠/٤/١٤٤٢يف  تقييم األسهم ابلقيمة السوقية يف اتريخ 

، وتتوقع الشركة ز�دة القيمة السوقية لألسهم خالل ر�ل  ٢٫٠٣٣٫٨٨٢٫٠٨٨وقدرة  

 . السنوات القادمة

) والذي يعترب امتداداً طبيعياً  ٢الشركة يف مشروع تطوير منطقة جبل عمر (  اتاستثمار  )ب

منطقة جبل عمر (ملش  تطوير  وقدره  ١روع  مبلغ  اجلنوبية  الناحية  به من  ومرتبط   (٧٠  

السنوي إجيارها  وعائد  القيمة   مليون ر�ل  ١٫٥  مبلغ حوايل  مليون ر�ل  العلم أبن  مع 

مليون ر�ل، وتتوقع الشركة ز�دة استثماراهتا يف    ٨٨السوقية هلذه العقارات قدرت مببلغ  

هذه املنطقة املتميزة خالل السنوات القادمة، نظراً لقرهبا من املنطقة املركزية للحرم املكي 

قع على شارع إبراهيم اخلليل الرئيسي مباشرًة وحتظى ابهتمام املستثمرين اليت تالشريف و 

 .خالل الفرتة القليلة القادمة

الشركة يف اجتماعه رقم (قرر جملس   )ج بتاريخ  ١٣٣إدارة  هـ  ١/١٤٣٥/ ٢٥) يوم اخلميس 

م ابملسامهة يف رأمسال شركة جرهم للتنمية والتطوير واليت تقوم  ٢٠١٣نوفمرب    ٢٨املوافق  

اتريخ   الشراشف, ويف  منطقة جبل  املوافق  ٢٥/٤/١٤٣٥بتطوير  م  ٢/٢٠١٤/ ٢٥ه 

  ٢٨٬٨٤٪ مببلغ  ٢٧٬٥٠صة نقدية قدرها  الشركة بتوقيع اتفاقية �ائية للمسامهة حبت  قام

املسامهة قد أعلن عنها يف    مليون ر�ل وهذه  ١٠٤٬٨٤ر�ل من رأس ماهلا البالغ  مليون  
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ه، وكذلك ما مت نشره ابلتقارير السنوية لشركة مكة خالل ١٤٣٥/ ٥/ ٤موقع تداول بتاريخ  

وقد قامت شركة جرهم بتخفيض رأس ماهلا مبوجب قرار اجلمعية  املاضية،    ةتالساألعوام  

بتاريخ   العادية  غري  ماهلا  ١٣/١١/٢٠١٨العمومية  رأس  ليصبح  ر�ل    ٤٩٬٨م  مليون 

هذا وخالل عام  مليون ر�ل،    ١٤٬٨٩ركة مكة لتصبح  سعودي مما أدى الخنفاض حصة ش

مليون    ٥٥م قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس املال مببلغ  ٢٠١٨

ر�ل بسبب وجود خطأ حماسيب يف قوائمها املالية للسنوات السابقة ونتج عن ذلك تصحيح  

املتعلقة إبلغاء قرار ختفيض رأس املال  اخلطأ إبلغاء هذا التخفيض. إال أن اإلجراءات النظامية  

وتتوقع الشركة ز�دة استثماراهتا أيضاً يف هذه املنطقة املتميزة خالل    ، مازالت قيد التنفيذ

 ) عمر  منطقة جبل  لوقوعها جبوار  نظراً  القادمة،  املركزية ٢السنوات  املنطقة  من  القريبة   (

اخلليل إبراهيم  شارع  على  ووقعها  الشريف  املكي  حتظى    للحرم  وكذلك  مباشرًة  الرئيسي 

 .ابهتمام املستثمرين خالل الفرتة القليلة القادمة

( )د رقم  اإلداري  القرار  الشركة  إدارة  رئيس جملس  واتريخ  ٥٦٠أصدر    ھ ٦/١٤٤٠/ ١٤) 

والتطوير بفندق  التجديدات  ملتابعة    شركة مكة لإلنشاء والتعمريمنسويب  بتشكيل جلنة من  

واختيار أنسب املقاولني واملوردين (فنياً ومالياً) وكذلك اإلشراف على صرف  وأبراج مكة  

املستخلصات والتعاقد مع مكتب استشاري للقيام بتقييم األعمال اليت يتم االتفاق على  

ل مرحلة  تنفيذها واملتابعة واإلشراف على األعمال أثناء التنفيذ واستالمها من املقاولني يف ك

املقدمة   اتوذلك لرفع مستوى اخلدمومراجعة املستخلصات واملصادقة عليها قبل الصرف،  

 على اإليرادات.   سيكون له األثر اإلجيايبمما فندق وأبراج مكة نزالء لزوار و 
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 : إقرارات  )٣
 
ُ
 :يلي مباقر شركة مكة لإلنشاء والتعمري ت

 .يح ح أن سجالت احلساابت ُأعّدت ابلشكل الص )أ

 .نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة ونـُّفذ بفاعليةأن  )ب

 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه.  )ج

  جلنة  رأي  إىل  إضافة بالشركة،  الداخلية الرقابة  إجراءات  لفعالية السنوية  املراجعة  نتائج )٤

 : الشركة يف  الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى  يف  املراجعة 

تنفيذه   ويتم  سليمة  أسس  على  أعد  ابلشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  أبن  الشركة  إدارة  تؤكد 

 بفعالية، وأنه ال يوجد أي مالحظات جوهرية تذكر تطرقت هلا جلنة املراجعة خالل مراجعتها.

 :إدارة املراجعة الداخلية بالشركة

انطالقاً من أمهية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إىل حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد  

والتشغيلية   واإلدارية  املالية  النشاطات  وتقومي  فحص  خالل  من  وذلك  التطبيق،  هذا  ركائز 

لتنفيذ   مستو�هتا  بكل  لإلدارة  الدقيقة  املعلومات  توفري  هبدف  بشكل   اسرتاتيجيتهاللشركة، 

 ومتابعة كيفية عالجها.مستقبًال، تواجه الشركة قد  صحيح وكذلك تقييم املخاطر اليت 

ومن خالل قيام إدارة املراجعة الداخلية ابلشركة، مبراجعة األنشطة املالية واإلدارية اليت متت  

قامت برفع تقريرها  ، فقد  ه٣٠/٤/١٤٤٢يف  املنتهي    ه ١٤٤١/١٤٤٢خالل العام املايل  

 الشركة للجنة املراجعة وقد اتضح للجنة املراجعة اآليت:عن أداء 

 مت التأكد من عدم وجود مالحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير املالية.  ) أ
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 مت التأكد من سري العمل ابلشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط املنظمة للعمل. )ب

 احملاسبية الدولية.مت التأكد من قيام الشركة بتطبيق املعايري  )ج

 للميزانية  :ومراقبتها  املخاطر  إدارة سياسةو الشركة  ههاتواج التي قد  خاطر امل )٥
ً
 وفقا

 :إدارة املخاطر املالية )١

  خماطر   ذلك   يف  مبا (  السوق  خماطر   املالية،   املخاطر  من   متنوعة   جملموعة  تعرضها إن أنشطة الشركة  

األجنبية والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة وخماطر األسعار) وخماطر   العمالت

السيولة تقلبات األسواق   ،االئتمان وخماطر  للشركة على  الكلية  املخاطر  إدارة  بر�مج  ويركز 

 . املالية وحياول التقليل من التأثريات السلبية احملتملة على األداء املايل للشركة

 :خاطرامل إطار إدارة )٢

   تقوم اإلدارة.  جملس  قبل  من  معتمدة  لسياسات  وفقاً  املخاطر  إدارة  العليا  اإلدارة  تتوىل 

مع   وثيق  تعاون  خالل  من  املالية  املخاطر  ضد  والتحوط  وتقييم  بتحديد  العليا  اإلدارة 

العملة،   خماطر  االئتمان،  خماطر  املخاطر هي  أنواع  أهم  إن  للشركة،  التشغيلية  الوحدات 

 القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية. 

   يتوىل جملس اإلدارة املسؤولية عن أتسيس إدارة املخاطر يف الشركة واإلشراف عليها، إن

اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة املخاطر يف الشركة، جيتمع الفريق  

تغيريات ومشك أي  اإلبالغ عن  اإلدارة من  ابنتظام ويتم  إىل جملس  االلتزام ابملعايري  الت 

 خالل جلنة املراجعة. 
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   تتم مراجعة نظم إدارة املخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغريات

يف ظروف السوق وأنشطة الشركة. هتدف الشركة، من خالل معايري وإجراءات التدريب  

 بطة وبناءة يتفهم فيها مجيع املوظفني أدوارهم والتزاماهتم. واإلدارة، إىل تطوير بيئة رقابة منض

   تراقب جلنة املراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات الشركة يف إدارة املخاطر، وتراجع

 مدي كفاية إطار إدارة املخاطر فيما يتعلق ابملخاطر اليت تتعرض هلا الشركة. 

 املايل النقد وما يف حكمه، ذمم مدينة جتارية،    تتضمن األدوات املالية املدرجة بقائمة املركز

ذمم مدينة أخرى، ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى، مت اإلفصاح عن الطرق املتبعة يف  

 التحقق يف السياسات املنفصلة واملتعلقة بكل بند يف القوائم املالية.

 : السوقخماطر  )أ

التدفقا  أو  العادلة  القيمة  تعرض  يف  السوق  خماطر  لألدوات  تتمثل  املستقبلية  النقدية  ت 

املالية للتذبذب نتيجة التغري يف أسعار السوق. تتكون خماطر السوق من ثالثة أنواع من  

املخاطر: خماطر أسعار الفائدة وخماطر العمالت وخماطر األسعار األخرى مثل خماطر أسعار 

 األسهم. 

 : أسعار الفائدةخماطر  )ب

التغري يف قيمة االداة املالية نتيجة التغريات مبعدالت الفائدة  تنتج خماطر اسعار الفوائد عن  

يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوابت مالية مبعدالت فائدة اثبتة أو    ال .  السوقية

   .متغرية وعليه فإن إدارة الشركة تعتقد أبن خماطر أسعار الفائدة غري جوهرية
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 : العمالت األجنبية خماطر )ج

العمالت يف تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت  تتمثل خماطر  

دورة   خالل  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  لتقلبات  معرضة  غري  الشركة  إن  األجنبية. 

السعودي  الفرتة متت ابلر�ل  اجلوهرية خالل  الشركة  تعامالت  ألن  نظراً  العادية،  أعماهلا 

ف الر�ل السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي والدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صر 

 .فإنه ليست هناك خماطر هامة مرتبطة ابلتعامالت واألرصدة القائمة ابلدوالر األمريكي

 : أسعار السوق األخرى خماطر )د

للبيع   تتعرض الشركة ملخاطر حقوق امللكية واليت تنشأ من أسهم حقوق امللكية املتاحة 

قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. تقوم إدارة الشركة واالستثمارات اليت مت  

 . مبراقبة نسبة األوراق املالية يف حمفظتها االستثمارية بناًء على مؤشر السوق

 :أسعار األسهم خماطر -احلساسية حتليل  )ه

إن مجيع استثمارات الشركة املدرجة يف سوق األسهم السعودية (تداول) متثل استثمارات 

٪ يف متوسط أسعار األسهم يف  ٣مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، ومن شأن الز�دة بنسبة  

ر�ل سعودي. ومن    ٨٠٬٤٦٣٬٦٣٤اتريخ التقرير أن تؤدي إىل ز�دة حقوق امللكية مببلغ  

ر�ل    ٨٠٬٤٦٣٬٦٣٤٪ يف أسعار األسهم أن يكون له أتثري يقارب  ٣شأن االخنفاض بنسبة  

٪ يف قيمة  ٣سعودي على حقوق امللكية العائدة للشركة. إن الز�دة أو االخنفاض بنسبة  



  مكة لإلنشاء والتعمري  شركة 

 مساھمة سعودیة  شركة    

               )٤۲ ( 
 

___________________________________________________________________________ 

 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

األوراق املالية املدرجة ستؤثر فقط على حقوق امللكية، ولكن لن يكون هلا أتثري على الربح 

 .أو اخلسارة

 : خماطر االئتمان ) و

االئتمان هي خماطر عدم مقدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء ابلتزاماته    خماطر

تركيز جوهري  الشركة  لدى  ليس  مالية.  اآلخر خلسارة  الطرف  تكبد  إىل  يؤدي  مما 

ملخاطر االئتمان. تنشأ خماطر الرتكيز عندما ينخرط عدد من األطراف ألنشطة متشاهبة 

ن هلا مسات اقتصادية من شأ�ا أن تؤدي إىل إخفاقها يف نفس املنطقة اجلغرافية أو يكو 

الشركة  قامت  االئتمان،  ملخاطر  التعرض  من  للحد  التعاقدية.  ابلتزاماهتا  الوفاء  يف 

تقوم  عمالئها. كما  على  االئتمان  تطبيق حدود  عند  الرمسية  املوافقة  عملية  بتطوير 

وت العمالء  جتاه  االئتمان  ملخاطر  مستمرة  مبراقبة  مقابل  اإلدارة  خمصص  بعمل  قوم 

األرصدة اليت تعترب مشكوك يف حتصيلها. للتخفيف من هذه املخاطر، لدى الشركة  

نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيا�ت العميل  

 .واترخيه يف االلتزام ابلدفعات. تتم مراقبة الذمم املدينة القائمة للعمالء ابنتظام 
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 املالية السنواتخالل   أعماهلا  ونتائج وخصومها الشركة  ألصول  جدول  شكل  على  خالصة )٦

 : األخرية  اخلمس

 : أهم بنود قائمة املركز املايل (املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني) ابأللف ر�ل )أ

 

 

 ه ١٤٤٢ ه ١٤٤١ ه ١٤٤٠ ه ١٤٣٩ ه ١٤٣٨ املركز املايل

 ٣٢١٫٠٩٣ ٥٢٩٫٧٧٤ ٣٨٣٬٠٩٦ ٢٦٨٬٧٩٦ ٣٤٩٬٨١٦ موجودات متداولة 

 ٣٫١١٣٫٦١٧ ٢٫٦٩٠٫٣٥٧ ٣٬٤٨٨٬٢٣١ ٦٬٢٤٦٬٦٣٣ ٧٬١٤٨٬٥٦٨ األصول األخرى طويلة األجل 

 ١٫٢٩٩٫٩٢٩ ١٫٣١٣٫٣١٤ ١٬٣٢٩٬٢٨٢ ١٬٣٤٦٬٢٩٥ ١٬٣٦٤٬٢٠٧ ممتلكات ومعدات 

 ٢٢٤٫٧٦٣ ٢٢٩٫٠٧١ ٢٢٥٬٨١٣ ٢١٧٬٥٥٥ ٢١٧٬٣٦٧ استثمارات عقارية 

 ٤٫٩٥٩٫٤٠٢ ٤٫٧٦٢٫٥١٦ ٥٬٤٢٦٬٤٢٢ ٨٬٠٧٩٬٢٧٩ ٩٬٠٧٩٬٩٥٨ إمجايل املوجودات 

 ٣١٢٫٧٠٧ ٤٣٤٫٣١٩ ٣٧٠٬٩٣١ ٤٠٧٬٨٨٣ ٣٥٩٬٨٢١ املطلوابت املتداولة 

 ١٨٢٫٧٥٧ ٣١٫٤١٧ ٣٤٬٤٤٠ ٤٣٬٢٣٤ ٤٠٬١٧٨ املطلوابت األخرى 

 ٤٩٥٫٤٦٤ ٤٦٥٫٧٣٦ ٤٠٥٬٣٧١ ٤٥١٬١١٧ ٣٩٩٬٩٩٩ إمجايل املطلوابت 

 ١٫٦٤٨٫١٦٢ ١٫٦٤٨٫١٦٢ ١٬٦٤٨٬١٦٢ ١٬٦٤٨٬١٦٢ ١٬٦٤٨٬١٦٢ رأس املال 

 ١٫٨١٩٫٢٠٦ ١٫٣٤٥٫٩٤٦ ٢٬٠٨٩٬٩٩٥ ٤٬٧٨٨٬٢٧٣ ٥٬٦٩٠٬٢٠٨ من استثمارات متاحة للبيع  غري حمققة  أرابح 

 ٩٩٦٫٥٧٠ ١٫٣٠٢٫٦٧٢ ١٬٢٨٢٬٨٩٤ ١٬١٩١٬٧٢٧ ١٬٣٤١٬٥٨٩ رابح املدورة االحتياطيات واأل 

 ٤٫٤٦٣٫٩٣٨ ٤٫٢٩٦٫٧٨٠ ٥٬٠٢١٬٠٥١ ٧٬٦٢٨٬١٦٢ ٨٬٦٧٩٬٩٥٩ حقوق املسامهني جمموع 

 ٤٫٩٥٩٫٤٠٢ ٤٫٧٦٢٫٥١٦ ٥٬٤٢٦٬٤٢٢ ٨٬٠٧٩٬٢٧٩ ٩٬٠٧٩٬٩٥٨ املساهمني  املطلوبات وحقوقإمجايل 
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 :أهم بنود قائمة الدخل (إيرادات وتكاليف وجممل ربح ومصروفات) ابأللف ر�ل )ب

 

 

 ه ١٤٤٢ ه ١٤٤١ ه ١٤٤٠ ه ١٤٣٩ ه ١٤٣٨ قائمة الدخل 

 ١٢٣٫٤٤٣ ٤٧٧٫٣٤١ ٥٤٨٬٦٧٤ ٥٦٣٬٣٥٧ ٥٩٨٬٧٠٢ يرادات اإل

 ) ١٢٣٫٥٢٣( ) ١٩٧٫٥٦٨( ) ٢٠٩٬٦١٠( ) ٢٥٤٬٥٨٠( ) ٢٥٩٬٤٧٦( يرادات اإل تكاليف 

 ) ٨٠( ٢٧٩٫٧٧٣ ٣٣٩٬٠٦٤ ٣٠٨٬٧٧٧ ٣٣٩٬٢٢٦ (اخلسارة)   / ربحال  إمجايل

 ) ٢٤٫٥٧١( ) ٢٠٫٨٠٦( ) ٢٢٬٧٩٣( ) ١٩٬٩٨٦( ) ٢٠٬٢١٠( إدارية   اتفو مصر 

 ) ٢٥٫٦١٨( ) ٢١٫٧٧١( ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  املتوقعةخمصص اخلسائر االئتمانية 

 ) ٢٫٠١٣( ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  قرتاض ا تكاليف 

 ــــــــــــ  ــــــــــــ  ) ١٣٬٩٥٠( ــــــــــــ  ــــــــــــ  اخنفاض قيمة استثمار يف شركة زميلة 

 ١٫٢١٥ ٢١٫٦٢٢ ٥٬٧١٨ ٦٩٢ ١٬٣٩٧ إيرادات أخرى 

 ) ١٦( ) ٢٥٠( ) ٣٨٣( ) ١٦٠( ) ٧٣٢( تربعات

 ) ٧٫٧٩٤( ) ٢٢٫٤٣٦( ) ٢٤٬٨٧٦( ) ٢٣٬٢٣٣( ) ٢١٬١٣٦( الزكاة 

 ) ٥٨٫٨٧٧( ٢٣٦٫١٣٢ ٢٨٢٬٧٨٠ ٢٦٦٬٠٩٠ ٢٩٨٬٥٤٥ (اخلسارة)    /صايف الربح 

 ٤٧٣٫٢٥٩ ) ٦٣٠٫٧٧٠( ) ٢٬٥٥٦٬٧٩٨( ) ٩٠٣٬٦٤٦( ٢٬٢٧٢٬٤٠٠ إمجايل الدخل (اخلسارة) الشامل اآلخر

 ٤١٤٫٣٨٢٫٣١٥ ) ٣٩٤٫٦٣٨( ٢٬٢٧٤٬٠١٨ ) ٦٣٧٬٥٥٦( ٢٬٥٧٠٬٩٤٥ إمجايل الدخل (اخلسارة) الشامل 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : التابعة وشركاتها  الشركة  إيرادات  إلمجايل  جغرايف حتليل )٧

 السنة 
 التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة

 اموع  املنطقة اجلغرافية  إمجايل اإليرادات 

 ۱۲۳٫٤٤۳٫٥٦۸ مكة املكرمة ۱۲۳٫٤٤۳٫٥٦۸ ه ١٤٤١/١٤٤٢

     

 توقعات   أي  أو  السابقة  السنة نتائج عن التشغيلية النتائج يف  جوهرية فروقات ألي إيضاح )٨

 : الشركة أعلنتها
 

بسبب جائحة كورو� ،  أعداد الزوار واملعتمرين هذا العام عن العام املاضي  حتقيق خسارة الخنفاضسبب  يعود  
 . ، وخمصص زكاة لسنوات سابقةوز�دة خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعةالعاملية 

  للمحاسبني  السعودية اهليئة  من  املعتمدة  احملاسبة  معايري  عن  ف الاخت ألي  إيضاح  )٩

 : القانونيني

املعتمدة من للتقارير املالية  تعتمد شركة مكة لإلنشاء والتعمري تطبيق معايري احملاسبة الدولية  
وال يوجد  ،  ه٤/١٤٤٢/ ٣٠املنتهي يف  عن العام    وذلك  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 

 . جوهري أي اختالف

 نسبة التغيري  التغيريات  ھ١٤٤٠/١٤٤١ ھ١٤٤١/١٤٤٢ ان ـــالبي م 

 ٪ ) ١٢٤٫٩٢( ) ٢٩٥٫٠٠٩٫٥٤٣( ٢٣٦٫١٣٢٫١٧٧ ) ٥٨٫٨٧٧٫٣٦٦(   سارة صايف اخل ١

 ٪ ) ١٠٠٫٠٢( ) ٢٧٩٫٨٥٢٫٣٢٣( ٢٧٩٫٧٧٢٫٤١١ ) ٧٩٫٩١٢( سارة اخلإمجايل   ٢

 ٪ ) ١٠٩٫٥١( ) ٢٨٣٫٦١٨٫١٢٧( ٢٥٨٫٩٦٧٫٥٦٦ ) ٢٤٫٦٥٠٫٥٦١( ة التشغيلي   سارةاخل ٣
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : رباحاأل توزيع  يف  الشركة  سياسة )١٠

الشــركة األســاس توزع أرابح الشــركة الصــافية الســنوية بعد حسـم  ) من نظام  ٤٤وفقاً للمادة (
مجيع املصـــــــروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة املفروضـــــــة شـــــــرعاً على النحو 

 التايل:

٪) من صــــــــايف األرابح لتكوين االحتياطي النظامي للشــــــــركة، وجيوز للجمعية ١٠جينب ( )١
٪ من رأس املــال ٣٠التجنيــب مىت بلغ االحتيــاطي املــذكور  العــامــة العــاديــة وقف هــذا  

 املدفوع.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة أن جتنب نســبة معينة من صــايف  )٢

 األرابح لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص لدعم املركز املايل للشركة.
، وذلــك ابلقــدر الــذي حيقق للجمعيــة العــامــة العــاديــة أن تقرر تكوين احتيــاطيــات أخرى )٣

مصــــــــلحة الشــــــــركة أو يكفل توزيع أرابح اثبتة قدر اإلمكان على املســــــــامهني. وللجمعية 
ــات اجتماعية لعاملي  ــســ ــاء مؤســ ــايف األرابح مبالغ إلنشــ املذكورة كذلك أن تقتطع من صــ

 الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات.
ألرابح املبقـاة واالحتـياطـيات األخرى القـابـلة للتوزيع  للجمعـية العـاـمة العـادـية اســـــــــــتخـدام ا )٤

ــاواة بني   ــهم أو جزء منه، على أال خيل ذلك ابملســـــــ ــداد املبلغ املتبقي من قيمة الســـــــ لســـــــ
 املسامهني.

٪من رأس مـال الشـــــــــــركـة ٥يوزع من البـاقي بعـد ذلـك دفعـة أوىل للمســــــــــــامهني تعـادل ( )٥
 املدفوع).

) من نظام  ٧٦) من نظام الشركة األساس، واملادة (٢٠مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة (
٪ من الباقي ملكافأة أعضاء جملس اإلدارة) على أن يكون  ٥الشركات خيصص بعد ما تقدم (

 متناسباً مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

نسب األرباح التي يتم توزيعها على املساهمني خالل الفرتات املختلفة من السنة املالية   )١١

 ة إىل نسبة األرباح املقرتح توزيعها يف نهاية السنة املالية وإمجايل هذه األرباح: إضاف

توزيع عدم  يقرتح جملس إدارة الشركة  شركة مكة ليس لديها أرابح مرحلية قابلة للتوزيع، و 

الشركة   مسامهي  على  العامأرابح  املايل    ،هذا  العام  خالل  أرابح  حتقق  مل  الشركة  ألن 

ق خسائر للشركة ي تسبب يف حتق  الذي بسب جائحة فريوس كورو�  ه  ١٤٤١/١٤٤٢

والثالثون ملسامهي   رابعةالاجلمعية العامة العادية  سيتم عرض هذا املقرتح على  و   هذا العام،

م ١٩/٤/٢٠٢١املوافق   ه٧/٩/١٤٤٢، واملقرر عقُدها بتاريخ للمصادقة عليهالشركة 

 . مبشيئة هللا تعاىل

 الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح:  )١٢

 ٠.ه١٤٤١/١٤٤٢مل حتقق الشركة أرابح خالل العام املايل 
 
 
 
 
 
 
 
٠ 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

  جملس   أعضاء   تعود ألشخاص (عدا  التصويت  يف   األحقية   ذات   األسهم  فئة   يف  مصلحة  ألي  وصف  )١٣

)  ٤٥(   املادة  احلقوق مبوجب   بتلك  الشركة  أبلغوا   وأقرباءهم)  التنفيذيني  وكبار   الشركة   إدارة

 : األخرية املالية  السنة خالل تلك احلقوق  يف   تغيري وأي  واإلدراج،  التسجيل قواعد من 

  إدارة الشركة   جملس  ألعضاء  تعود  اكتتاب  وحقوق  تعاقدية  مالية  وأوراق   مصلحة  ألي  وصف )١٤

  تغيري   وأي  الشركة التابعة،   أو  الشركة   دين  أدوات  أو   أسهم  يف   وأقربائهم  التنفيذيني  وكبار 

 : األخرية  املالية السنة خالل  احلقوق  تلك أو املصلحة  تلك يف

 املستثمر م 
 نسبة  نهاية العام  بداية العام 

  ٪نسبة التملك عدد األسهم  ٪نسبة التملك عدد األسهم ٪التغري 

جمموعة بن الدن  شركة  ١

 السعودية احملدودة 
٠٬٠٠ ٪ ٩٬٩١٣٤ ١٦٬٣٣٨٬٨٦٩ ٪ ٩٬٩١٣٤ ١٦٬٣٣٨٬٨٦٩ ٪ 

 ٪ ٠٬٠٠ ٪ ٢٬٥٣٧٨   ٤٬١٨٢٬٥٧٠ ٪ ٢٬٥٣٧٨ ٤٫١٨٢٫٥٧٠ املؤسسة العامة للتقاعد   ٢

 اسم العضو  م 
 نهاية العام  بداية العام 

 صايف التغيري 
 نسبة 

  ٪نسبة التملك عدد األسهم  ٪نسبة التملك عدد األسهم ٪التغري 

١ 
عبدالرمحن عبدالقادر حممد  

 ٠٬٠٠ ٠٬٠٠ ٪ ٦٬٤٢٤٨ ١٠٬٥٨٩٬٠٠٥ ٪ ٦٬٤٢٤٨ ١٠٬٥٨٩٬٠٠٥ * فقيه

٢ 
أمحد عبدالعزيز سليمان  

 احلمدان 
٠٬٠٠ ٠٬٠٠ ٪ ٠٬٠٠٠٨ ١٬٣٧٧ ٪ ٠٬٠٠٠٨ ١٬٣٧٧ 

 ٠٬٠٠ ٠٬٠٠ ٪ ٠٬٠٠٠٦ ١٬٠٠٠ ٪ ٠٬٠٠٠٦ ١٬٠٠٠   إبراهيم حممد إبراهيم العيسى  ٣

 ٠٬٠٠ ٠٬٠٠ ٪ ٠٬٠٠٣٩ ٦٬٤٤٤ ٪ ٠٬٠٠٣٩ ٦٬٤٤٤ محزة حممد صاحل محزة صرييف  ٤
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

عدد    *\ التملك  نسبة  ابسم  ١٬٨٠٧٬٢٧٤تتضمن  عبد  عبد   /سهم  وعدد   الرمحن  فقيه،  حممد  القادر 

 . احملدودة  القادر فقيه للتطوير  الرمحن عبد   سهم ابسم شركة عبد  ٨٬٧٨١٬٧٣١

 اسم العضو  م 
 نهاية العام  بداية العام 

 صايف التغيري 
 نسبة 

  ٪نسبة التملك عدد األسهم  ٪نسبة التملك عدد األسهم ٪التغري 

 ٪ ٠٬٠٠٩٢ ١٥٬١٥٠ ٪ ٠٬٠٠٩٨ ١٦٬١٥٠ ٪ ٠٬٠٠٠٦ ١٬٠٠٠ ز�د بسام حممد سليمان البسام  ٥

 ٠٬٠٠ ٠٬٠٠ ٪ ٠٬٠٠٠٨ ١٬٣٢٨ ٪ ٠٬٠٠٠٨ ١٬٣٢٨ سليمان بن سعيد منصور عبد هللا  ٦

٧ 

 ٠٬٠٠ ٠٬٠٠ ٪ ٠٬٣٦١٣ ٥٩٥٬٥٧٣ ٪ ٠٬٣٦١٣ ٥٩٥٬٥٧٣ شركة بن الدن للتنمية العقارية  

 --  --  --  --  --  --  وميثلها: صاحل حممد عوض بن الدن 

 ٪ ٠٬٠٠٠٢ ١٨٣ ٪ ٠٬٠٠٠٢ ١٨٣ --  --  حممد طارق حممد إمساعيل صادق   ٨

٩ 

 ٪ ٢٬٥٣٧٩ ٤٬١٨٢٬٧٥٠ ٪ ٢٬٥٣٧٩ ٤٬١٨٢٬٧٥٠ -- -- : املؤسسة العامة للتقاعد 

 --  --  --  --  --  --    رابح مشعان العتييب فهدوميثلها: 

 ٪ ٠٬٠٠٠٦ ١٬٠٠٠ ٪ ٠٬٠٠٠٦ ١٬٠٠٠ --  --  �سر عبداحلميد أمحد أبو سليمان  ١٠

١١ 

 ٪ ٢٬٤٢٧٦ ٤٫٠٠٠٬٩٩١ ٪ ٢٬٤٢٧٦ ٤٫٠٠٠٬٩٩١ --  --  القنيبط حممد إبراهيم عبدالرمحن  

وميثله: تركي إبراهيم عبدالرمحن  
 القنيبط 

 --  --  --  --  --  -- 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : تابعة شركة لكل الصادرة  الدين  وأدوات  األسهم تفاصيل )١٥

 . (ال يوجد)ال ينطبق 

مذكرات   أو  تعاقدية مالية أوراق  وأي  للتحويل قابلة دين  أدوات  أي  وأعداد  لفئات  وصف  )١٦

 إيضاح  مع املالية السنة خالل  الشركة  منحتها أو  أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق 

 : ذلك  مقابل الشركة عليه حصلت أي عوض

 . (ال يوجد)ال ينطبق 

  مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين  أدوات مبوجب اكتتاب أو حتويل  حقوق ألي وصف )١٧

 : الشركة منحتها  أو  أصدرتها مشابهة حقوق  أو  اكتتاب،  حق  مذكرات  أو  تعاقدية، 

 . (ال يوجد)ال ينطبق 

  لالسرتداد،  قابلة دين أدوات  ألي  الشركة جانب  من إلغاء أو  شراء أو اسرتداد ألي وصف )١٨

  اشرتتها  التي املدرجة املالية األوراق  بني التمييز مع  املتبقية، املالية األوراق وقيمة

 : التابعة شركاتها اشرتتها التي  وتلك الشركة،

 . (ال يوجد)ال ينطبق 

  عن  وتفاصيل  الشركة قبل  من  بها  احملتفظ  اخلزينة أسهم تفاصيل عن  اإلفصاح  )١٩

 : األسهم هذه استخدامات 

 ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة حمتفظ هبا. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

  غري   الطلب أم  عند  السداد   واجبة  أكانت   (سواء   الشركة  على  قروض   بأي  املتعلقة  املعلومات  )٢٠

دفعتها    مبالغ  وأي  هلا   التابعة  والشركات  للشركة   اإلمجالية  باملديونية  وكشف  ذلك)،

   الشركة
ً
ومدته    هلا  املاحنة  اجلهة  واسم   القرض   أصل  ومبلغ  السنة  خالل  للقروض  سدادا

   .بذلك إقرار  تقديم عليها   الشركة،  على قروض  وجود  عدم  حال  ويف   املتبقي، واملبلغ

ه املوافق  ٣/١/١٤٤١بتاريخ    بنك البالد  توقيع اتفاقية إطار عام تسهيالت ائتمانية معمت  

أربعمائة ومخسون ( مليون ر�ل  ٤٥٠مببلغ ائتمانية  تم للحصول على تسهيال ٢/٩/٢٠١٩

فرتة مساح سنتني، وفقاً    شاملةملدة تسع سنوات    متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  مليون ر�ل)

م  ١٦/٦/٢٠١٩ه املوافق  ١٠/١٤٤٠/ ١٣واتريخ  )  ١٩٨(  رقمالشركة  لقرار جملس إدارة  

ومت  م ٩/٢٠١٩/ ٤ه املوافق ٥/١/١٤٤١واتريخ  )٢٠١(عدل بقرار جملس اإلدارة رقم  وامل

 .م ١٠/١١/٢٠١٩ه املوافق ١٤٤١/ ١٣/٣اإلعالن يف موقع تداول بتاريخ 

ائح من شر )  ٣عدد (من بنك البالد على    حصلت علماً أبن شركة مكة لإلنشاء والتعمري قد  

، وسيتم النشر يف تداول عن الشرحية األخرية من مليون ر�ل  ١٥٠مببلغ إمجايل قدرة   القرض

 .هذا القرض
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : اوأسبابه الطلبات  تلك وتواريخ املساهمني  لسجل الشركة طلبات عدد  )٢١

 وأمساء   األخرية  املالية السنة لالخ املنعقدة للمساهمني العامة اجلمعيات  تواريخبيان   )٢٢

 : اجلمعيات هلذه  احلاضرين  اإلدارة جملس أعضاء 

) اجتماع مجعية عامة  ١عدد (  ھ ١٤٤٢  /١٤٤١الشركة خالل السنة املالية  عقد جملس إدارة  
 كالتايل:   املرئيعرب وسائل التواصل  عادية

العادية   العامة  اجلمعية  املاجتماع  التواصل  وسائل  بتاريخ  لثاث(ال  رئيعرب  والثالثون)  ة 
التالية  ١٩/٤/٢٠٢٠املوافق    ھ٢٦/٨/١٤٤١ م، وقد حضر االجتماع أعضاء جملس اإلدارة 

 أمسائهم: 

 سبب الطلب  تاريخ الطلب  م 

 إجراءات الشركات  م ٢٠١٩/ ٢٦/١٢ ١

 إجراءات الشركات  م ٢٠١٩/ ٢٦/١٢ ٢

 إجراءات الشركات  م ٢٠٢٠/ ١/ ٦ ٣

 إجراءات الشركات  م ٢٢/٣/٢٠٢٠ ٤

 اجلمعية العامة  م ١٩/٤/٢٠٢٠ ٥

 ملف أرابح  م ١٩/٤/٢٠٢٠ ٦

 ملف أرابح  م ٢١/٤/٢٠٢٠ ٧

 إجراءات الشركات  م ٢٠٢٠/ ٦/ ٩ ٨

 ملف القيود م ٢٠٢٠/ ١٥/١٢ ٩

 امليزانية السنوية  م ٢٠٢٠/ ١٥/١٢ ١٠
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر حممد فقيه  )١

 الدكتور/ سهيل حسن عبدامللك قاضي  )٢

 عبدالعزيز سليمان احلمدان أمحد  /األستاذ )٣

   األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى )٤

 األستاذ/ إبراهيم عبد هللا إبراهيم السبيعي )٥

 األستاذ/ محزة حممد صاحل صرييف  )٦

 األستاذ/ ز�د بسام حممد البسام )٧

 األستاذ/ صاحل حممد عوض بن الدن  )٨

 الدكتور/ ضيف هللا عمر ضيف هللا الغامدي )٩

 عبدهللا سليمان بن سعيد األستاذ/ منصور  )١٠

 هيثم حممد عبدالرمحن الفايزاألستاذ/  )١١

قدت التي  اإلدارة جملس  اجتماعات عدد  )٢٣
ٌ
  انعقادها،  وتواريخ األخرية،  املالية السنة ل الخ ع

  اجتماع كل حضور وسجل 
ً
 : احلاضرين  أمساء فيه  موضحا

ه حىت  ٥/١٤٤١/ ١ه (الفرتة من  ١٤٤١/١٤٤٢عقد جملس اإلدارة خالل السنة املالية  

 التايل: ، وذلك وفقاً للبيان ابلتمرير قرار)  ١٢عدد (اجتماع و  )٣عدد (  ه)٣٠/٤/١٤٤٢
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 
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 ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير 
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إبراهيم عبد هللا   ٣

 إبراهيم السبيعي 
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 انتهت عضويته مبجلس اإلدارة  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير 

أمحد عبد العزيز   ٤

 احلمدان سليمان 
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 اإلدارة 

 ابلتمرير  × ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √  ابلتمرير  ابلتمرير 

محزة حممد صاحل محزة   ٥

 صرييف  

عضو  

جملس  

 اإلدارة 

 ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  × ابلتمرير  ابلتمرير 

ز�د بسام حممد   ٦

 سليمان البسام 

عضو  

جملس  

 اإلدارة 

 ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  ابلتمرير  √ ابلتمرير  ابلتمرير 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : عالقة  ذي  طرف و الشركة بني صفقة ألي وصف )٢٤

 وطرف ذي عالقة).شركة يوجد أي صفقة بني الال ال ينطبق (
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 .م١٩/٤/٢٠٢٠ه املوافق ٢٦/٨/١٤٤١تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ملساهمي الشركة يف  -
 

 . م ١٩/٤/٢٠٢٠ه املوافق  ٢٦/٨/١٤٤١يف تاريخ  اجلديدة  مت انتخابات جملس إدارة الشركة يف دورته احلادية عشر  *  
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

  الشركة  تكون التي   عقودال أو بيان األعمال   )٢٥
ً
 ألحد  مصلحةأو كانت فيها    وفيها  فيها، طرفا

 :منهم  بأي  عالقة ذي شخص ألي  فيها أو  التنفيذيني  لكبار  أو  الشركة إدارة  جملس أعضاء 

 . دون مزا� تفضيلية،  األخرى  قيمة اإلجيارات يف هذه العقود تعادل قيمة املثل للمحالت والشقق املؤجرة  *

خصم    قيمة  * عمل  مت  أعاله  البيان  يف  واملوضحة  فقط  التجارية  وقدره اإلجيارات  إمجايل  مببلغ 
، وفقاً ه٣٠/٤/١٤٤٢خالل العام املايل املنتهي يف    الفعلية  اتاإلجيار   ةمن قيم  ر�ل  ١٫٧٣٤٫٢٢٥

ابلشركة، تعاو�ً من مجيع مستـأجري احملالت التجارية  إبعفاء  جملس إدارة الشركة اليت صدرت    اتلقرار 
على إيراداهتم، علماً أبن اليت أثرت بشكل كبري  خفيف آاثر جائحة كورو�  ت الشركة مع املستأجرين ل

  هـ مبوقع تداول ١٤٤٢/ ٢/ ٢٠واتريخ    )٢١٧(عن قرار جملس اإلدارة رقم    ابإلعالنالشركة قامت  
 . م٨/١٠/٢٠٢٠ه املوافق ٢/١٤٤٢/ ٢١بتاريخ 

 * قيمة العقد  مدة العقد   طبيعة العقد  اسم العضو صاحب املصلحة   م 

 األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر فقيه  ١
 رئيس جملس اإلدارة  

 ر�ل ٢٬١٤٧٬٨٣٨ سنوي  ٢م١٨٨التجاري ابسم الطازج مساحته استئجار معرض ابملركز 

 األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر فقيه  ٢
 رئيس جملس اإلدارة  

 ر�ل  ٦٧٢٬٥٠٠ سنوي   ٢م٢٢٥شقة سكنية ابملركز السكين مساحتها استئجار 

 األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر فقيه  ٣
 رئيس جملس اإلدارة  

 ر�ل  ١٧١٬٠٠٠ سنوي . لعرض لوحات إعالنية ابملركز التجارياستئجار موقع 

 األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر فقيه  ٤
 رئيس جملس اإلدارة  

 ر�ل   ٤٦٬٨٠٠ سنوي  ٢م٣٦مكتب ابملركز التجاري مساحته استئجار 

 األستاذ/ ز�د بسام حممد البسام  ٥
 عضو جملس اإلدارة  

 ر�ل  ٢٣٥٬٧٠٠ سنوي (مكتبة صوتيات)  ٢م١٦ابملركز التجاري مساحته معرض استئجار 
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  كبار  أحد  أو  الشركة  إدارة  جملس  أعضاء  أحد  مبوجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  ألي  بيان  )٢٦

 : مكافآت أي  عن  التنفيذيني

ه) تنازل  ٤/١٤٤٢/ ٣٠ه حىت  ١٤٤١/ ١/٥ه (الفرتة من  ١٤٤١/١٤٤٢مت خالل العام املايل  
االنتفـاع  أجر  يف  حقه  عن  فقيه  حممد  القادر  عبد  الرمحن  عبد  األستاذ/  اإلدارة  جملس  رئيس 
واالستخدام لألماكن العائدة له واليت تستغلها شركة مكة، (مكاتب اإلدارة العامة للشركة مبركز  

 : وبيا�ا على النحو التايل)  ٢م  ٥٠٠٠فقيه التجاري، ومستودع الليث (مساحته حوايل  

 ر�ل    ٨٠٠٬٠٠٠                    ملكاتباقيمة إجيار   )١
 ر�ل     ١٠٠٬٠٠٠              ستودع املقيمة إجيار   )٢

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              
 ر�ل        ٩٠٠٬٠٠٠        ــايل  ـــــــــــــ اإلمج            

ماكن العائدة لرئيس جملس اإلدارة  وقد بلغت القيمة اإلمجالية ألجر االنتفاع واالســـــــــتخدام لأل 

األســتاذ/ عبد الرمحن عبد القادر حممد فقيه، واليت تنازل عن حقه فيها عن الســنوات الســابقة 

ه  ١٤٤١/١٤٤٢ه حىت العام املايل  ٢٦/١١/١٤٠٥منذ ابتداء فكرة أتســــــيس الشــــــركة يف  

رئيس    ر�ل تربع هبــا  ١٬٤٩٥٬٠٧٧ر�ل، وذلــك خبالف مبلغ    ٣٥٬٢٠٧٬٩٦٤مبلغ وقــدره  

ــركة، ومبلغ   ــيس الشــ ــمن نفقات أتســ ــويته عن   ١٢٣٬٤١٢جملس اإلدارة ضــ ر�ل مكافأة عضــ

ر�ل متثل حصــــة أرابح أســــهم املصــــلى يف األرابح املوزعة   ٧٧١٬١٩٦ه، ومبلغ  ١٤١٦عام 

 ه.٢٩/٤/١٤١٦عن العام املنتهي يف 

 : األرباح   يف حقوق أي عن الشركة مساهمي  أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان )٢٧

 .يف األرابح حقوق  أي عن الشركة مسامهي أحد مبوجبه اتفاق تنازلأي ترتيبات أو ال يوجد 
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 : الشركة  موظفي  ملصلحة أنشئت  احتياطات  أو  استثمارات أي  بقيمة  بيان )٢٨

  ، الشركة موظفي ملصلحة أنشئت احتياطات أو  استثمارات أي   اآلن ال يوجد لدى الشركة حىت  

 وجاري إعداد دراسة هلذا املوضوع من قبل جملس إدارة الشركة. 

 : للشركة االجتماعية املساهمات  )٢٩

مكة   اب تضطلع  شركة  أو  املكرمة  مبكة  سواًء  اجملتمع  جتاه  االجتماعية  مناطق  مبسئولياهتا  قي 

اململكة بشكل عام، وذلك من خالل تبين وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة 

 املختلفة. شركةت وقطاعات الا للمجتمع من خالل إدار 

لقامت   )١ العامة  املايل  اإلدارة  العام  ه مبسامهات اجتماعية ١٤٤١/١٤٤٢لشركة خالل 

 : وهي كالتايلر�ل ألف  ١٦مببلغ إمجايل  

  يف تكاليف الدراسة اجلامعية العليا.لشركة اإلدارة العامة لمشاركة أحد منسويب   

تساهم يف العمل على خفض درجات احلرارة الشديدة وهتيئة املناخ املالئم  الشركة  كما أن   )٢

 : لزوار بيت هللا احلرام

حيث أ�ا تقوم ابملشاركة يف تنفيذ املشروع اخلريي لتلطيف املناخ ابلتربيد الضبايب واهلواء  

الساحات اخلارجية للحرم املكي، وشارع املسيال، وسور  ١٤٣١منذ عام   ه وذلك يف 

امللكية، وساحة الغزة، ومواقف احلافالت بساحة ابب علي بن أيب طالب رضي  القصور  

  هللا عنه، وسطح احلرم، ابإلضافة إىل منطقة أجياد ومازالت الدراسات والتوسعات مستمرة.
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علماً أبن الشركة تقوم أبعمال التشغيل والصيانة للمشروع، كما تقوم بتأمني مستلزمات 

الغيار وخالفة، كما تقوم بتأمني املياه والكهرابء الالزمة لتشغيل احملطات  التشغيل من قطع  

 اليت يصل عددها إىل أربع حمطات رئيسية حول احلرم املكي الشريف. 

 :مكة التجاري يف تقدمي املسامهات االجتماعية التالية شركة ساهم مركز ي ذلكك )٣

الفئة املاسية ضمن مبادرة إدارة   • مؤسسة روائع الر�دة للخدمات التجارية  املشاركة يف 
 (مبادرة توعيتنا بلغتنا) ضمن ملتقى مكة الثقايف. 

) معتمر مبصلى املركز التجاري  ١٧٠استقبال وفد معتمرين من دولة األردن وعدده ( •
 ج واملعتمر اخلريية، وتقدمي اخلدمات الالزمة هلم.ا تعاو�ً مع مجعية هدية احل

العام • الرائسة  مع  مع  التعاون  الشراكات  بتفعيل  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  ة 
 األجهزة احلكومية وغري احلكومية عرب محلة (الصالة نور). 

   فعاليات االحتفال ابليوم الوطين للملكة العربية السعودية. •

 : ابملسامهات االجتماعية التاليةفندق وأبراج مكة ساهم ي وأيضاً  )٤

االجتماعية   املسامهة  برامج  إطار  و ال  ساهميف  اخلدمات  يف  براج  األفندق  بعض  تقدمي 

 التايل:  وهي على النحو االجتماعية 
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 م٢٥/٢/٢٠٢٠يف  مع نزالء الفندق ابليوم الوطين الكوييت  االحتفال . 
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   م٢/١٢/٢٠٢٠يف  اإلمارايتاالحتفال مع نزالء الفندق ابليوم الوطين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مكة لإلنشاء والتعمري  شركة 

 مساھمة سعودیة  شركة    

               )٦۳ ( 
 

___________________________________________________________________________ 
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   لذوي اإلعاقة حتت شعار (بطل احلكاية) مبدينة سناد للرتبية  اليوم العاملي  املشاركة يف

   .م٢٠٢٠/ ٨/١٢اخلاصة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاركة يف اليوم العاملي لذوي اإلعاقة حتت شعار (بطل احلكاية) 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

   الفندق  القيام بعمل العاملني محلة تطعيم ضد األنفلونزا املومسية يف  واألبراج وسكن 

 .مبشاركة فريق طيب من وزارة الصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩حبملة توعية ملنسويب الفندق واألبراج عن فايروس كورو� (كوفيد قيام ال .( 

 

 محلة تطعيم ضد األنفلونزا املومسية بفندق وأبراج مكة 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : أعضائه  وتصنيف اإلدارة جملس تكوين بيان  )٣٠

 

 تكوين جملس اإلدارة  م العضو اس م 
 صفة العضوية 

 (تنفيذي/ غري تنفيذي/ مستقل) 

 غري تنفيذي  رئيس جملس اإلدارة  األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر حممد فقيه  ١

 غري تنفيذي  �ئب رئيس جملس اإلدارة  األستاذ/ أمحد عبدالعزيز سليمان احلمدان  ٢

 مستقل  عضو ىاألستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيس ٣

 تنفيذي  عضو األستاذ/ محزة حممد صاحل محزة صرييف ٤

 غري تنفيذي  عضو األستاذ / ز�د بسام حممد البسام  ٥

 غري تنفيذي  عضو األستاذ/ صاحل حممد عوض بن الدن ٦

 غري تنفيذي  عضو األستاذ/ منصور عبدهللا سليمان بن سعيد  ٧

 مستقل  عضو حممد طارق حممد إمساعيل صادقاألستاذ/   ٨

 مستقل  عضو فهد رابح مشعان العتييباألستاذ/  ٩

 مستقل  عضو �سر عبداحلميد أمحد أبو سليمان /األستاذ ١٠

 مستقل  عضو تركي إبراهيم عبدالرمحن القنيبط األستاذ/   ١١
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احلالية  )٣١ ووظائفهم  التنفيذية،  واإلدارة  اللجان،  وأعضاء  اإلدارة،  جملس  أعضاء    أمساء 

 : ومؤهالتهم وخرباتهموالسابقة  

 : أعضاء جملس اإلدارة  ) أ

 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  الوظيفة احلالية  العضو   اسم م 

عبدالقادر   ١ عبدالرمحن  األستاذ/ 
 حممد فقيه 

شركة    - إدارة  جملس  رئيس 
 . مكة لإلنشاء والتعمري

شركة    - إدارة  جملس  رئيس 
 مزارع فقيه للدواجن. 

جملس    - شركة  رئيس  إدارة 
فقيه   عبدالقادر  عبدالرمحن 

 للتطوير احملدودة. 

إدارة    - جملس  رئيس 
جبل عمر للتطوير    شركة

 سابقاً.  

يف    - تعليمه  تلقى 
 مدارس مكة املكرمة 

 

وصاحب    - شركة  مؤسس 
 مزارع فقيه للدواجن. 

سلسلة    - وصاحب  مؤسس 
 مطاعم الطازج. 

مؤسس وصاحب جمموعة    -
 فقيه للمشاريع السياحية. 

رئيس جملس إدارة  ؤسس و م -
 . شركة مكة لإلنشاء والتعمري

سابق    - ورئيس  مؤسس 
شركةجمللس   عمر   إدارة  جبل 

 للتطوير. 

األستاذ/ أمحد عبدالعزيز سليمان   ٢
 احلمدان 

املستشار    - جمموعة  رئيس 
للتنمية   احلمدان  أمحد 

 واالستشارات  

املالية    - وزارة  وكيل 
املساعد   املايل  املمثل 

 سابقاً.  

جتارة    - بكالوريوس 
 حماسبة وإدارة أعمال 

 مستشار مايل وإداري.  -
وإداري    - مايل  مستشار 

حممد   شركات  جملموعة 
 حسني العمودي. 

جملس    - لرئيس  مستشار 
الدن   بن  جمموعة  إدارة 

 السعودية. 
املسئولية    - مركز  رئيس 

ابلغرفة   االجتماعية 
مبكة   الصناعية  التجارية 

 املكرمة. 
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 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  الوظيفة احلالية  العضو   اسم م 

إبراهيم   ٣ حممد  إبراهيم  األستاذ/ 
 العيسى 

�ئب رئيس جملس    - ال يوجد  -
أصيلة   شركة  إدارة 

 سابقاً. 

إدارة    - بكالوريوس 
 . أعمال

يف    - جمال  خربات 
العقارية   االستثمارات 
العامة واإلعالن   واملقاوالت 
التجارية   واألعمال 

 والصناعية. 
يف    - العديد  يف  املشاركة 

الشركات   إدارة  جمالس 
حملياً   والبنوك  املسامهة 

 وعاملياً. 
إدارة    - جملس  رئيس 

 جمموعة طيبة القابضة. 
إدارة شركة    - عضو جملس 

 أم القرى للتنمية واإلعمار. 
إدارة شركة  عضو جم  - لس 

للتطوير   الدولية  كنان 
 العقاري.

محزة   ٤ صاحل  حممد  محزة  األستاذ/ 
 صرييف

مؤسسة    - رئيس  �ئب 
صاحل صرييف للتجارة العامة  

 واإلعمار.  

تنمية    - رئيس 
العقارية   املشاريع 
صاحل   حممد  مؤسسة 

 صرييف سابقاً. 
 

إدارة    - بكالوريوس 
 أعمال. 

دراسات    -
فن   يف  متخصصة 

 العمارة. 

خلدمة    - املصريف  العمل 
 حجاج بيت هللا احلرام. 

اجمللس    - عضو 
الشريف   االستشاري 

 جامعة عفت. 
أثر    - ومدير  مؤسس 

 غالريي. 
إدارة    - جملس  عضو 

الشركة السعودية للفنادق  
 والتعهدات احملدودة. 

إدارة     - جملس  عضو 
 اجمللس الفين السعودي. 
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 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  احلالية الوظيفة  العضو   اسم م 

الرئيس التنفيذي جملموعة    - األستاذ / ز�د بسام حممد البسام  ٥
 البسام. 

اإلداري    - املدير 
 لشركة البسام سابقاً. 

إدارة    - بكالوريوس 
 أعمال. 

عضو جملس منطقة مكة    -
 املكرمة.

إدارة    - �ئب رئيس جملس 
التجارة   الصناعية  الغرفة 

 جبدة.
إدارة شركة    - عضو جملس 

 بروج للتأمني التعاوين. 
إدارة شركة    - عضو جملس 

 جبل عمر للتطوير.  
إدارة شركة    - عضو جملس 

 مكني السعودية. 
إدارة شركة    - عضو جملس 

 البلد األمني. 
االستثمار    - جملس  عضو 

 ابلباحة. 
إدارة شركة    - عضو جملس 

األمريكية   الزاد 
 لالستثمارات.

 صاحل حممد عوض   األستاذ/ ٦
 بن الدن 

لشركة    - التنفيذي  الرئيس 
املشاريع   وإمناء  إدارة 

 العقارية. 

الرئيس    - �ئب 
بن   جملموعة  األعلى 
السعودية   الدن 

 سابقاً. 

إدارة    - بكالوريوس 
 أعمال. 

شركة    - إدارة  جملس  عضو 
 مدينة املعرفة االقتصادية. 

رئيس جملس إدارة شركة اخلبري   -
 لالستشارات املالية. 

الغرفة    - إدارة  جملس  عضو 
 التجارية الصناعية جبدة.

شركة    - إدارة  جملس  عضو 
 هيجر فيلد السعودية.

عضو جملس إدارة شركة أرض   -
 مدينة جازان االقتصادية. 



  مكة لإلنشاء والتعمري  شركة 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  الوظيفة احلالية  العضو   اسم م 

عبدهللا سليمان  األستاذ/ منصور   ٧
 بن سعيد 

منصور    - عام شركة  مدير 
وشركاه   سعيد  بن  عبدهللا 

 للمقاوالت العامة. 

عام    - مكة مدير    شركة 
 لإلنشاء والتعمري سابقاً.   

إدارة    - بكالوريوس حماسبة.  - جملس  عضو 
 شركة جبل عمر للتطوير.

إدارة    - جملس  عضو 
 شركة البلد األمني. 

املديرين   - جملس  عضو 
 واحة مكة. شركة 

املديرين   - جملس  عضو 
 شركة البيئة املثالية. 

جملموعة    - عام  مشرف 
املكي   ابحلرم  الدن  بن 

 واملشاعر. 

حممد طارق حممد إمساعيل    /األستاذ ٨
   صادق

املهمة    - شركة  عام  مدير 
 . الراقية احملدودة 

مشروع  مدير    - عام 
الرتفيهية   الشالل  حديقة 

 .جبدة

يف  بكالوريوس    - العلوم 
 التجارة الدولية. 

اإلدارة    - يف  ماجستري 
 العامة. 

الضيافة   - جلنة  عضو 
ابلغرفة التجارية الصناعية 

 جبدة. 
أمني عام جائزة عكاظ   -

 للقوى العاملة السعودية. 
اجلمعية   - عام  أمني 

التعاونية ملزارعي الدواجن 
 جبدة. 

السياحة عضو    - جلنة 
 . الوطنية سابقاً 

إدارة    - جملس  عضو 
البحار  عجائب 

 للمشاريع الرتفيهية. 

الشئون    -   فهد رابح مشعان العتييب /األستاذ ٩ عام  مدير 
العامة   ابملؤسسة  القانونية 

 للتقاعد. 

املرافعات    - إدارة  مدير 
العامة   والقضا� ابملؤسسة 

 للتقاعد. 

 بكالوريوس يف القانون.   -
إعداد    - يف  عايل  دبلوم 

 احملامني. وأتهيل 
القانون    - يف  ماجستري 

 . التجاري الدويل

ابهليئة   - قانوين  ابحث 
للمواصفات  العامة 

 واملقاييس. 
قانوين   - أخصائي 

 ابملؤسسة العامة للتقاعد. 
قانوين   - مستشار 

 ابملؤسسة العامة للتقاعد. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

 

 

 

 

 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  الوظيفة احلالية  العضو   اسم م 

أمحد    /األستاذ ١٠ عبداحلميد  �سر 
   أبوسليمان  

رئيس التمويل املتخصص    -
 البنك األهلي التجاري 

رئيس التمويل املهيكل    -
 البنك األهلي التجاري 

اهلندسة    - بكالوريوس 
 الكهرابئية. 

نظم    - ماجستري 
 املعلومات. 

جمال    - يف  خربة 
واهليكلة   التمويل 
التمويل   واستشارات 

قطاعات  يف  
البرتوكيماو�ت،  

البنية   والتعدين، 
العقارات،   التحتية، 
الطريان،   التسنيد، 

 السفن. 
هيكلة    - يف  خربة 

م   هندس الربجمة، 
قاعدة   تصميم 

 البيا�ت والربجمة.  

عبدالرمحن    /األستاذ ١١ إبراهيم  تركي 
   القنيبط

املالية    - اهليكلة  متداولة 
 . قسم اخلزينة بنك اجلزيرة 

إدارة    - ال يوجد   بكالوريوس 
 إدارة مالية.   –أعمال  

جمال    - يف  خربة 
املتاجرة   متداولة 
بنك   املالية  واهليكلة 

 اجلزيرة. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 أعضاء اللجان:  )ب

 : أعضاء جلنة املراجعة )١

 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  الوظيفة احلالية  العضو   اسم م 

الرئيس التنفيذي جملموعة    - البسام األستاذ / ز�د بسام حممد   ١
 البسام. 

اإلداري    - املدير 
 لشركة البسام. 

إدارة    - بكالوريوس 
 أعمال. 

عضو جملس منطقة مكة    -
 املكرمة.

�ئب رئيس جملس إدارة    -
الصناعية   التجارة  الغرفة 

 جبدة.
عضو جملس إدارة شركة   -

 بروج للتأمني التعاوين. 
عضو جملس إدارة شركة   -

 جبل عمر للتطوير.  
عضو جملس إدارة شركة   -

 مكني السعودية. 
عضو جملس إدارة شركة   -

 البلد األمني.
االستثمار    - عضو جملس 

 ابلباحة.
إدارة شركة    - عضو جملس 

األمريكية   الزاد 
 لالستثمارات.

إبراهيم   ٢ حممد  إبراهيم  األستاذ/ 
 العيسى 

رئيس جملس  �ئب    - ال يوجد  -
أصيلة   شركة  إدارة 

 سابقاً. 

إدارة    - بكالوريوس 
 . أعمال

جمال    - يف  خربات 
العقارية  االستثمارات 
واإلعالن   العامة  واملقاوالت 
 واألعمال التجارية والصناعية. 

يف   - العديد  يف  املشاركة 
جمالس إدارة الشركات املسامهة 

 والبنوك حملياً وعاملياً. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 

 

 

إدارة    - جمموعة  رئيس جملس 
 طيبة القابضة. 

أم  عضو جملس إدارة شركة    -
 . القرى للتنمية واإلعمار

إدارة    - جملس  شركة  عضو 
للتطوير  الدولية  كنان 

 . العقاري

بن   ٣ األستاذ/ صاحل حممد عوض 
 الدن

لشركة    - التنفيذي  الرئيس 
املشاريع   وإمناء  إدارة 

 العقارية. 

الرئيس    - �ئب 
بن   جملموعة  األعلى 

السعودية  الدن  
 سابقاً. 

إدارة    - بكالوريوس 
 أعمال. 

شركة    - إدارة  جملس  عضو 
 مدينة املعرفة االقتصادية. 

رئيس جملس إدارة شركة اخلبري   -
 لالستشارات املالية. 

الغرفة    - إدارة  جملس  عضو 
 التجارية الصناعية جبدة.

شركة    - إدارة  جملس  عضو 
 هيجر فيلد السعودية.

عضو جملس إدارة شركة أرض   -
 مدينة جازان االقتصادية. 

األستاذ/ منصور عبدهللا سليمان   ٤
 بن سعيد 

منصور    - شركة  عام  مدير 
وشركاه   سعيد  بن  عبدهللا 

 للمقاوالت العامة. 

عام    - شركة  مدير 
لإلنشاء والتعمري    مكة 

 سابقاً.   

عضو جملس إدارة شركة جبل   -  بكالوريوس حماسبة.  -
 عمر للتطوير. 

شركة البلد  عضو جملس إدارة    - 
 األمني. 

شركة    -  املديرين  جملس  عضو 
 واحة مكة. 

شركة    -  املديرين  جملس  عضو 
 البيئة املثالية. 

مشرف عام جملموعة بن الدن   - 
 ابحلرم املكي واملشاعر. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 :أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات )٢

 

 اخلربات املؤهالت العلمية  السابقة الوظيفة  الوظيفة احلالية  العضو   اسم م 

حممد  األستاذ/   ١ طارق  حممد 
 إمساعيل صادق 

املهمة      - عام شركة  مدير 
 . الراقية احملدودة 

مشروع    - عام  مدير 
الشالل   حديقة 

 الرتفيهية جبدة. 

بكالوريوس العلوم يف    -
 التجارة الدولية. 

اإلدارة    - يف  ماجستري 
 العامة. 

الضيافة ابلغرفة   - عضو جلنة 
 جبدة. التجارية الصناعية 

عكاظ    - جائزة  عام  أمني 
 للقوى العاملة السعودية. 

التعاونية   - أمني عام اجلمعية 
 ملزارعي الدواجن جبدة.

عضو جلنة السياحة الوطنية  -
 سابقاً. 

عضو جملس إدارة عجائب    -
 البحار للمشاريع الرتفيهية. 

األستاذ/ منصور عبدهللا سليمان   ٢
 بن سعيد 

منصور    - شركة  عام  مدير 
وشركاه   سعيد  بن  عبدهللا 

 للمقاوالت العامة. 

عام    - شركة  مدير 
لإلنشاء والتعمري    مكة 

 سابقاً.   

شركة    - بكالوريوس حماسبة.  - إدارة  جملس  عضو 
 جبل عمر للتطوير.

شركة    - إدارة  جملس  عضو 
 البلد األمني. 

عضو جملس املديرين شركة    -
 واحة مكة. 

عضو جملس املديرين شركة    -
 املثالية. البيئة 

بن   - جملموعة  عام  مشرف 
 الدن ابحلرم املكي واملشاعر.

مشعان  األستاذ/   ٣ رابح  فهد 
 العتييب  

الشئون    - عام  مدير 
العامة   ابملؤسسة  القانونية 

 للتقاعد. 

إدارة    - مدير 
والقضا�   املرافعات 
العامة   ابملؤسسة 

 للتقاعد. 

يف    - بكالوريوس 
 القانون. 

دبلوم عايل يف إعداد    -
 وأتهيل احملامني. 

القانون    - ماجستري يف 
 التجاري الدويل 

ابحث قانوين ابهليئة العامة   -
 للمواصفات واملقاييس. 

ابملؤسسة   - قانوين  أخصائي 
 العامة للتقاعد. 

ابملؤسسة   - قانوين  مستشار 
 العامة للتقاعد. 
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : اإلدارة التنفيذية ) ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلربات املؤهالت العلمية  ة بقاسالوظيفة ال الوظيفة احلالية  مــــساال م 

عبدهللا   ١ محزة  سراج  األستاذ/ 
 عتيق

مكة    - شركة  عام  مدير 
   . لإلنشاء والتعمري

فندق    - عام  مدير 
 الشهداء.

 

 . دبلوم لغة إجنليزية  -
 . اثنوية عامة  -

بنك    - يف  العمل 
 الر�ض

مث   - التنفيذي  املدير 
لقطاع   العام  املدير 

 األبراج بشركة مكة. 
اإلدارة العامة  مدير عام    -

 العقارية بشركة مكة. 
املركز    - عام  مدير 

 التجاري بشركة مكة. 

حسني  األستاذ/   ٢ عمرو 
 عبدالفتاح حسني 

املالية    - اإلدارة  مدير 
لشركة مكة لإلنشاء  املكلف  
   . والتعمري

احلساابت    - رئيس 
مكة    العامة  لشركة 

   . لإلنشاء والتعمري

 بكالوريوس جتارة.  -
 

شرايب  حماسب بشركة   -
 مصر.  –  �يل كروز

ومراجع  - حماسب 
بشركة  حساابت  

  –للسياحة    كليوابترا
 .مصر
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 يف   الشركة  إدارة   جملس  عضو  يكون  التي   وخارجها   اململكة  داخل   الشركات   أمساء  )٣٢
ً
  عضوا

 : والسابقة احلالية إدارتها جمالس 

 ة لسابقا عضوياتال ة احلالية عضويال العضو  اسم م 

 .  للدواجن   شركة مزارع فقيه - عبدالرمحن عبدالقادر حممد فقيه األستاذ/  ١
شركة عبدالرمحن فقيه للتطوير   -

 احملدودة. 
الصو�    - بذور  عصري  شركة 

 ومشتقاهتا (صو�). 
فقيه إلدارة    - عبدالرمحن  شركة 

 وتشغيل املدارس احملدودة. 

 شركة جبل عمر للتطوير. -
 والطائف.شركة الكهرابء مبكة املكرمة  -
 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (�دك). -

 شركة جبل عمر للتطوير. - ال يوجد  األستاذ/ أمحد عبدالعزيز سليمان احلمدان  ٢
 الشركة املتحدة للتأمني التعاوين.  -
 شركة احلمدانية العربية احملدودة.  -

إدارة    -   األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى ٣ جملس  أم  شركة  عضو 
 القرى للتنمية واإلعمار. 

املركز الطيب  عضو جملس إدارة      -
 الدويل. 

شركة أصيلة  عضو جملس إدارة  -

   لالستثمار.
 

 

 لبنك السعودي الفرنسي.عضو جملس إدارة ا -
 جمموعة صافوال.  عضو جملس إدارة   -
 جمموعة طيبة القابضة. رئيس جملس إدارة   -
 شركة أمسنت ينبع.  عضو جملس إدارة    -
 شركة املراعي.عضو جملس إدارة   -
 شركة جدة للتنمية والتطوير العمراين. عضو جملس إدارة   -
 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. عضو جملس إدارة   -
 شركة االستثمارات الرائدة.عضو جملس إدارة   -
 عضو اجمللس البلدي حملافظة جدة.  -
 اهليئة العامة للطريان املدين.عضو جملس إدارة   -
 .عضو جملس إدارة شركة بنده للتجزئة  -
 عضو جملس إدارة شركة صافوال ألنظمة التغليف.   -
 الشركة السعودية الرتكية القابضة لالستثمار. -
 البنك الفرنسي للشرق.  -
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 ة لسابقا عضويات ال ة احلالية عضويال العضو  اسم م 

 ال يوجد ال يوجد  األستاذ/ محزة حممد صاحل محزة صرييف ٤

 شركة مكني السعودية. - األستاذ / ز�د بسام حممد البسام  ٥
 شركة جرهم للتنمية والتطوير. -
 شركة بروج للتأمني التعاوين.  -
زهر    - شركة  إدارة  جملس  رئيس 

 الربتقال (أورنج بد أند ابث). 
البالغ  رئيس جملس إدارة شركة    -

 اإلعالمية.
شركة    - مديرين  جملس  عضو 

 قطارات مكة للنقل العام.
شركة    - إدارة  جملس  عضو 

 مشاركة املالية.
شركة    -  مديرين  جملس  رئيس 

 احملافل.
عضو جملس إدارة شركة سبيس    -

 تون اإلعالمية.
األمريكية    - الزاد  شركة 

 لالستثمارات.
شركة     - مديرين  جملس  عضو 

 اجلود.واحات 
شركة     - مديرين  جملس  عضو 

 ضاحية مسو.
شركة     - مديرين  جملس  عضو 

 .واحة مكة
شركة     - مديرين  جملس  عضو 

 مروج جدة. 
الطارق    - إدارة  جملس  عضو 

 .للطريان

 شركة جبل عمر للتطوير. عضو جملس إدارة   -
 . تكامل شركةعضو اجمللس االستشاري ل  -
 األمني.عضو جملس إدارة شركة البلد  -
 عضو جملس مديرين شركة عقارية.  -
 عضو جملس منطقة مكة املكرمة. -
 �ئب رئيس جملس إدارة الغرفة التجارية جبدة   -
 عضو جملس إدارة شركة رواء العقارية.  -
   بوابة مكة. عضو جملس مديرين شركة  -
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 ة لسابقا عضوياتال ة احلالية عضويال العضو  اسم م 

 شركة مدينة املعرفة االقتصادية.  - حممد عوض بن الدناألستاذ/ صاحل  ٦
 شركة جمموعة اجلذور العربية.  -
 شركة مواد اإلعمار القابضة.  -
 شركة البحر األمحر العاملية.  -
 شركة السهم.  -
للمواد    - العاملية  الشركة 

 االستهالكية واألغذية. 
 شركة إدارة وإمناء املشاريع.  -
 للتجارة. شركة الصوجلان  -
 شركة جمموعة هوات.  -
 شركة تطوير املواين.  -
للبناء    - األوىل  إيبال  شركة 

 والتعمري. 
 شركة هوات ألعمال األساسات.   -
 شركة معمار العاملية للتطوير.  -
 شركة هوات لألعمال البحرية.   -
 .شركة ري العاملية للمقاوالت -

 شركة اخلبري لالستشارات املالية.  -
 ى للتنمية واإلعمار. شركة أم القر  -
 شركة حممد بن الدن.  -
 شركة دار التمليك.  -
 .  شركة كنان الدولية للتطوير العقاري  -

 شركة جبل عمر للتطوير.  - ال يوجد  األستاذ/ منصور عبدهللا سليمان بن سعيد  ٧
 شركة البلد األمني.   -
 شركة واحة مكة.   -
 شركة البيئة املثالية.  -

إمساعيل حممد  األستاذ/   ٨ حممد  طارق 
 صادق

 شركة املهمة الراقية احملدودة.  -
املتحدة   -  الينابيع  شركة 

 للتجارة واخلدمات.
 شركة أصل الفروج.  -
 شركة املهمة املتطورة. -

 ال يوجد 
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 ة لسابقا عضوياتال ة احلالية عضويال العضو  اسم م 

 تداول العقارية.   شركة  - ال يوجد  فهد رابح مشعان العتييباألستاذ/  ٩

 ال يوجد  ال يوجد  �سر عبداحلميد أمحد أبوسليماناألستاذ/   ١٠

 ال يوجد  ال يوجد  تركي إبراهيم عبدالرمحن القنيبط األستاذ/   ١١
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من    الشركة  إدارة  جملس  عضو  يكون  التي  وخارجها  اململكة  داخل  الشركات  أمساء )٣٣

 : مديريها

 اسم الشركة  العضو  اسم م 

 رئيس جملس إدارة شركة مزارع فقيه للدواجن  األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر حممد فقيه  ١

 رئيس جمموعة املستشار أمحد احلمدان للتنمية واالستشارات   األستاذ/ أمحد عبدالعزيز سليمان احلمدان  ٢

 ال يوجد  األستاذ/ إبراهيم حممد إبراهيم العيسى ٣

 ال يوجد  محزة صرييفاألستاذ/ محزة حممد صاحل  ٤

 الرئيس التنفيذي جملموعة البسام  األستاذ / ز�د بسام حممد البسام  ٥

 الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإمناء املشاريع العقارية  األستاذ/ صاحل حممد عوض بن الدن ٦

 وشركاه للمقاوالت العامةمدير عام شركة منصور عبدهللا بن سعيد  األستاذ/ منصور عبدهللا سليمان بن سعيد  ٧

 مدير عام شركة املهمة الراقية احملدودة  حممد طارق حممد إمساعيل صادقاألستاذ/   ٨

 ال يوجد  فهد رابح مشعان العتييباألستاذ/  ٩

 ال يوجد  �سر عبداحلميد أمحد أبو سليماناألستاذ/  ١٠

 ال يوجد  تركي إبراهيم عبدالرمحن القنيبط األستاذ/   ١١
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السجل اختصاصات )٣٤ اللجان ، ومهامها ان  هذه   وعدد  وأعضائها ورؤسائها  وأمساء 

 : ضور لكل عضواحل  وبيانات  انعقادها  وتواريخ  اجتماعاتها

 :
ً
 :املراجعة  جلنةأوال

 : مهام ومسئوليات جلنة املراجعة

والقوائم املالية وأنظمة  ختتص جلنة املراجعة مبراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير  

 الرقابة الداخلية فيها، وللجنة املراجعة يف سبيل أداء مهامها ما يلي: 

 حق االطالع على سجالت الشركة وواثئقها. )١

 طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. أن ت  )٢

اإلدارة  د إذا أعاق جملس أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقا )٣

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. تعرضتعملها أو 

 : وتتلخص مهام ومسئوليات جلنة املراجعة فيما يلي

 :
ً
 :التقارير املاليةأوال

رأيها   )١ وإبداء  اإلدارة  قبل عرضها على جملس  للشركة  والسنوية  األولية  املالية  القوائم  دراسة 

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. والتوصية يف شأ�ا، لضمان 

دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير املالية، والبحث بدقة يف املسائل اليت يطرحها املدير   )٢

 املايل أو مسئول االلتزام أو مراجع احلساابت.
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 التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة ابلتقارير املالية.  )٣
 اسبية املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأ�ا. دراسة السياسات احمل )٤

: املراجعة الداخلية
ً
 : ثانيا

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة، وإعداد تقرير مكتوب   )١

أعمال   من  أدته  وما  النظم  هذه  مدى كفاية  يف  ورأيها  توصياهتا  نطاق يتضمن  يف  تدخل 

اختصاصها، على أن يودع جملس اإلدارة نسخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيسي 

اجلمعية  اجتماع  التقرير يف  ويتلى  األقل،  على  أ�م  بعشرة  العامة  اجلمعية  انعقاد  موعد  قبل 

 العامة. 
يف قدرهتا على أداء أعماهلا  دراسة أي قيود على أعمال إدارة املراجعة الداخلية من شأ�ا التأثري   )٢

 ومهامها، وتقدمي املقرتحات والتوصيات ملعاجلتها.
أداء   )٣ يف  فعاليتها  من  للتأكد  للشركة،  الداخلية  املراجعة  إدارة  أداء  على  واإلشراف  الرقابة 

األعمال واملهام املنوط هبا، وإذا مل يكن للشركة مراجع داخلي فعليها تقدمي توصية للمجلس  

اجة إىل تعيينه، وإذا مل توصي بذلك للمجلس فعليها بيان األسباب يف التقرير  بشأن مدى احل

 السنوي للشركة. 
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها،   )٤

 مع الدعم الالزم للقيام أبداء عملها بفعالية.
مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقرتاح  التوصية جمللس اإلدارة بتعيني   )٥

 مكافأته.
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: مراجع احلسابات
ً
 :ثالثا

برت  )١ اإلدارة  احلساابت  شيحالتوصية جمللس  بعد   مراجعي  أدائهم،  وتقييم  أتعاهبم  وعزهلم وحتديد 
جمموع مدة    التحقق من استقالهلم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، على أال يتجاوز

 تعيينهم مخس سنوات متصلة، وجيب انقضاء فرتة سنتني قبل معاودهتم أعمال املراجعة ابلشركة. 
يعرض جملس إدارة الشركة على اجلمعية العامة العادية التوصية املرفوعة إليه من جلنة املراجعة بشأن   )٢

تقدموا بعروضهم وقيمة أتعاهبم، وعلى  اختيار مراجع حساابت الشركة مبيناً أمساء املراجعني الذين  
 اجلمعية العامة العادية أن تعني من بينهم مراجع حساابت أو أكثر ملراجعة حساابت الشركة. 

التحقق من استقالل مراجع احلساابت وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة،  )٣
 وفقاً للقواعد واملعايري ذات الصلة.

الشركة وأعمال املراجعة هبا، والتحقق من عدم تقدميه أعماالً    دراسة خطة مراجع حساابت )٤
 فنية أو إدارية خترج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياهتا حيال ذلك.  

 اإلجابة عن استفسارات مراجع احلساابت عن أعمال الشركة اليت تدخل يف نطاق مراجعته. )٥
 ئم املالية ومتابعة ما اختذ بشأ�ا.دراسة تقارير مراجع احلساابت ومالحظاته على القوا )٦

: ضمان االلتزام  : رابعاً

 مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اختاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ�ا.  .١

 التحقق من التزام الشركة ابألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  .٢

املقرتح أن جتريها الشركة مع أطراف ذوي عالقة، وتقدمي مرئياهتا  مراجعة العقود والتعامالت   .٣

 حيال ذلك إىل جملس اإلدارة. 

ــأ�ا وإبداء  .٤ ــائل ترى ضـــــــرورة اختاذ إجراء بشـــــ الرفع إىل جملس إدارة الشـــــــركة مبا تراه من مســـــ

  توصياهتا ابخلطوات اليت يلزم اختاذها.
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 :اجتماعات جلنة املراجعة

(الفرتة من    ھ١٤٤١/١٤٤٢خالل الســـــــــــنــة املــاليــة    ) اجتمــاع ٩املراجعــة عــدد (عقــدت جلنــة  

أعضـــــــــــاء من بينهم خمتص يف  ةأربعوتتكون اللجنة من ،  ه٣٠/٤/١٤٤٢حىت    ه١/٥/١٤٤١

 التايل:ذلك وفقاً للبيان و  الشئون املالية واحملاسبية،

مع انتهاء دورة جملس إدارة    ه٢٠/١١/١٤٤١السبيعي انتهت عضويته بلجنة املراجعة يف اتريخ  إبراهيم    عبدهللا إبراهيم  * أ/  

 . الشركة يف دورته العاشرة

 املنصب  اســم العضو  م 
يف 

ول 
 األ

ماع
الجت

ا

٧/ ١٠ /
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٤١
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الثا

اع 
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تما

الج
ا

٧/ ٢٧ /
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٤١
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بع 
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اع 
جتم

اال ٢٣ /
١٠/

١٤
٤١

 ه 

اع 
جتم

اال
س

خلام
ا

 
يف 

٢٦ /
١٢/

١٤
٤١
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اع 
جتم
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يف 

١/٣/
١٤

٤٢
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جتم
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ا
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١٤

٤٢
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اال
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يف 

٣/ ١٦ /
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٤٢
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يف  

٤/ ١٧ /
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 ه 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ رئيس اللجنة  بسام حممد سليمان البسام ز�د   ١

 ه ابللجنـــــــة ــــــــــتـاء عضويـــــــــــانته √ √ √ √ عضو اللجنة  *  السبيعي إبراهيم   عبدهللاإبراهيم  ٢

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو اللجنة  صاحل حممد عوض بن الدن  ٣

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو اللجنة  منصور عبد هللا سليمان بن سعيد   ٤

 √ √ √ √ √ مل يكن عضواً ابللجنة  عضو اللجنة  عيسى إبراهيم ال  حممدإبراهيم   ٥
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: جلنة املكافآت والرتشيحات
ً
 :ثانيا

 : جلنة املكافآت والرتشيحاتاختصاصات 

 التنفيذية،  واإلدارة اجمللس عن  املنبثقة واللجان اإلدارة  جملس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد )١
 تلك يف يراعى أن  على  العامة، اجلمعية من  العتمادها متهيداً  فيها لينظر اإلدارة جملس إىل ورفعها

 .تنفيذها من  التحقق و   ها،نع  واإلفصاح ابألداء، ترتبط معايري اتباع السياسة
 عن  جوهري  احنراف أي وبيان هبا، املعمول املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت  بني العالقة توضيح )٢

 .السياسة هذه
 .منها املتوخاة األهداف حتقيق  يف فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة )٣
 ابلشركة التنفيذيني  وكبار عنه املنبثقة واللجان اإلدارة جملس أعضاء مبكافآت اإلدارة جمللس التوصية )٤

 . املعتمدة للسياسة وفقاً 
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس يف للعضوية واضحة ومعايري سياسات اقرتاح )٥
 مع املعتمدة،  واملعايري للسياسات وفقاً  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء برتشيح اإلدارة جمللس التوصية )٦

 .ابألمانة خملة جبرمية إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة
 .التنفيذية  اإلدارة  وظائف وشغل اإلدارة جملس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد )٧
 .اإلدارة جملس ألعمال ختصيصه العضو على يتعني الذي الوقت حتديد )٨
 ووظائف  اإلدارة جملس لعضوية املناسبة اخلربات أو  املهارات من  الالزمة لالحتياجات  السنوية املراجعة )٩

 .التنفيذية اإلدارة
 .إجراؤها ميكن   اليت التغيريات شأن يف التوصيات وتقدمي التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس هيكل مراجعة )١٠
 العضو كان  إذا مصاحل تعارض أي وجود وعدم املستقلني، األعضاء استقالل من  سنوي بشكل التحقق  )١١

 .أخرى شركة إدارة جملس عضوية يشغل
 .التنفيذيني  وكبار املستقلني واألعضاء التنفيذيني غري واألعضاء التنفيذيني لألعضاء  وظيفي وصف وضع )١٢
 .التنفيذيني  كبار أو اإلدارة جملس أعضاء أحد مركز شغور حال يف اخلاصة اإلجراءات وضع )١٣
 . الشركة  مصلحة مع يتفق  مبا ملعاجلتها احللول واقرتاح اإلدارة، جملس يف والقوة الضعف جوانب حتديد )١٤
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 : اجتماعات جلنة املكافآت والرتشيحات

املكافآت   جلنة  (و عقدت  عدد  املالية  ٣الرتشيحات  السنة  اجتماع خالل  ه  ١٤٤١/١٤٤٢) 
  ، وذلك وفقاً للبيان وتتكون من ثالثة أعضاء)  ه١٤٤٢/ ٣٠/٤وحىت    ه١/٥/١٤٤١(الفرتة من  

 التايل:  

 

أ/   سعيد*  بن  سليمان  عبدهللا  املكافآت    منصور  جلنة  إىل عضو  والرتشيحات  املكافآت  جلنة  رئيس  من  منصبه  تعديل  مت 
الشركة ابلتمرير رقم   إدارة  لقرار جملس  املكافآت    ه ١٤٤٢/ ١/ ٢٦اتريخ  و   ٢١٥والرتشيحات وفقاً  (إعادة تشكيل جلنة 

حممد طارق حممد إمساعيل صادق  ومت تعيني أ/  نظراً لتغيري صفة عضويته من مستقل إىل غري تنفيذي،  وذلك    والرتشيحات) 
 بدًال منه. املكافآت والرتشيحات للجنة  رئيساً صفة عضويته (مستقل)  

يف اتريخ  املكافآت والرتشيحات  بلجنة    م انتهت عضويتهو أ/ ز�د بسام حممد البسام  السبيعي  إبراهيم    عبدهللا إبراهيم  * أ/  *

 . ه مع انتهاء دورة جملس إدارة الشركة يف دورته العاشرة١٤٤١/ ٢٠/١١

 املنصب  اســم العضو  م 
يف   األولاالجتماع  

 ه  ١٤٤١/ ٧/ ٢٧
يف    يناالجتماع الثا

 ه  ١٤٤٢/ ٢/ ١٨
يف  االجتماع الثالث  

 ه ١٤٤٢/ ٣/ ١٨

 *  هللا سليمان بن سعيد منصور عبد  ١
  -  رئيس اللجنة

 √ √ √ عضو اللجنة 

 ـتــــــــــه ابللجنـــــــة اء عضويـــــــــــانته √ عضو اللجنة  **  ز�د بسام حممد سليمان البسام  ٢

 ابللجنـــــــة ـتــــــــــه اء عضويـــــــــــانته √ عضو اللجنة    **  إبراهيم عبد هللا إبراهيم السبيعي ٣

 √ √ مل يكن عضواً ابللجنة رئيس اللجنة  حممد طارق حممد إمساعيل صادق *  ٤

 √ √ مل يكن عضواً ابللجنة عضو اللجنة  فهد رابح مشعان العتييب  ٥
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ق وأسباب ذلك  مت تطبيقهما  )٣٥
َ
 : من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطب

   ما عدا املوضح يف اجلدول التايل: الشركة تطبق مجيع أحكام الئحة حوكمة الشركات، 

 أسباب عدم التطبيق  الفقرة  /املـادة نص الفقرة  /رقم املادة

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو حتويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل  ٧/ ١١
أسهم عادية، وذلك بناًء على نص يف نظام الشركة األساس ووفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 

 تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة. 

 ال ينطبق 
لشركة ايتضمن نظام  (ال

 نص بذلك)  األساس

املهنية   ١٨ الكفاية  من ذوي  اإلدارة  يكون عضو جملس  أن  فيهتن  مميشرتط  واملهارة  توافر  واملعرفة  اخلربة  م 
 بكفاءة واقتدار... إخل. واالستقالل الالزم، مبا ميكنه من ممارسة مهامه 

   ةمادة اسرتشادي

 ة اسرتشادي فقرة يعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات يف السنة على األقل، مبا ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر. / ب٣٢

 ة اسرتشاديمادة  على جملس اإلدارة حتديد الشروط الواجب توافرها يف أمني السر جملس اإلدارة. ٣٨

ووضع    ،تدريب وأتهيل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةيتعني على الشركة إيالء االهتمام الكايف ب ٣٩
 . لذلك الالزمةالربامج  

 ة اسرتشاديمادة 

اآلليات الالزمة لتقييم أداء اجمللس وأعضائه   بناًء على اقرتاح جلنة الرتشيحات  يضع جملس اإلدارة  -التقييم   ٤١
 ... إخل.  وجلانه واإلدارة التنفيذية سنو�ً 

 ة اسرتشاديمادة 

جيب أن يفوق عدد املرشحني جمللس اإلدارة الذين تطرح أمسائهم أمام اجلمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة  / ب٦٦
 االختيار من بني املرشحني.حبيث يكون لدى اجلمعية العامة فرصة 

 ة اسرتشادي فقرة

 ة مواد اسرتشادي تشكيل جلنة إدارة املخاطر، اختصاصاهتا، اجتماعاهتا.  ٧٢، ٧١، ٧٠

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل هبدف على جملس اإلدارة   ٨٣
 محايتهم وحفظ حقوقهم. 

 ة مادة اسرتشادي

 ة مادة اسرتشادي برامج تطوير وحتفيز املشاركة واألداء للعاملني يف الشركة. الشركة ضع ت ٨٥

 ة مواد اسرتشادي   املسئولية االجتماعية، مبادرات العمل االجتماعي. ٨٨، ٨٧

معلومات ، وأي بيا�ت أو  أن يتضمن املوقع اإللكرتوين للشركة مجيع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها ٣/ ٨٩
 . أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى

 ة اسرتشادي فقرة

 ة مادة اسرتشادي   .جلنة حوكمة الشركاتتشكيل  ٩٥
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 رسوم   أو ضرائب أو زكاة أي  لسداد واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان )٣٦

 موجز  وصف  مع  السنوية،  املالية الفرتة نهاية  حىت  تسدد  ومل  أخرى مستحقات  أي  أو 

 : أسبابها  وبيان هلا

 

  أو  اهليئة من الشركة على مفروض احتياطي قيدتدبري احرتازي أو   أو جزاء أو عقوبة أي )٣٧

 : هلا املوقعة واجلهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي من

قيد   أو  تدبري احرتازي  أو  أو جزاء  أي عقوبة  توجد  (ال  ينطبق  احتياطي مفروض على  ال 
 الشركة).

 البيـــــان  م 
 هـ  ١٤٤١/١٤٤٢

 السبب  وصف موجز 
 املستحق  املسدد 

 حلني السداد  ه١٤٤١/١٤٤٢زكاة عام  ٢٨٤٫٧٣٣ ٣٨٫٧٠٣٫٠٦٤ اة ــــــــــــــالزك ١

 السداد حلني  م ٢٠٢٠استحقاق نوفمرب   ١٫١٩٩٫٦٧٦ ٢٠٫٣٣٠٫٣٩١ ضريبة القيمة املضافة  ٢

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ٢٫٦٧٣٫٤٠٥ التأمينات االجتماعية  ٣

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ٤٫٢٦٨٫٤٧٣ أتشريات وجوازات  ٤

 حلني السداد  م ٢٠٢٠استحقاق نوفمرب   ٣٫٧١٤٫٤٨٢ ٦٫٤٦٤٫٢٥١ الشركة السعودية للكهرابء  ٥

 حلني السداد  م ٢٠٢٠نوفمرب  استحقاق  ٣٧٨٫٣٧٣ ٢٫٤٩٤٫٤٣٢ شركة املياه الوطنية   ٦
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  التي  أو اإلدارة، جملس قرارات  وبني بينها تعارض يوجد التي املراجعة جلنة توصيات  )٣٨

األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم    الس  رفض

 : ابه األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات  ،أدائه أو تعيني املراجع الداخلي

 . (ال يوجد تعارض بني توصيات جلنة املراجعة وقرارات جملس اإلدارة)ال ينطبق 

 : بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة حال عدم وجوده  املراجعة جلنة ةتوصي )٣٩

 شركة.ال على  ال ينطبق ذلك

  أن  جيب  السنوية، املالية  القوائم  على  حتفظات يتضمن  احلسابات  مراجع تقرير  كان  إذا )٤٠

 : بها  متعلقة معلومات وأي  وأسبابها التحفظات تلك  اإلدارة جملس  تقرير  يوضح

املايل  للعام  املالية  القوائم  على  الشركة  حساابت  مراجع  تقرير  يف  حتفظات  يوجد  ال 
 . ھ١٤٤١/١٤٤٢

  من  املعني  الفرتة انتهاء  قبل  احلسابات مراجع بتغيري  اإلدارة  جملس  توصية حال  يف )٤١

 : بالتغيري التوصية أسباب بيان مع  ذلك، على التقرير  حيتوي أن  جيب أجلها، 

 . جملس إدارة الشركة بتغيري مراجع احلساابت قبل انتهاء الفرتة املعني من أجلهامل يوصي 
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تفاصيل )٤٢ أل  كافآتامل بيان  املدفوعة  اللجان   اإلدارة جملس  عضاءوالتعويضات  وأعضاء 

 : التنفيذية  واإلدارةاملنبثقة عن الس 

 : كافآت املسياسة 

 :
ً
 : سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجانأوال

تنطبق سياسة املكافآت على أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه، وهي عبارة عن  
السنوية وبدالت حضور اجتماعات جملس اإلدارة   املنبثقة عنه وبدالت املكافأة  واللجان 

 حضور اجتماعات اجلمعية العامة. 

ر�ل (مائتا ألف ر�ل)،    ٢٠٠٬٠٠٠تكون املكافأة السنوية لعضو جملس اإلدارة مبلغ  )١
على أال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه العضو من مكافآت ومزا� مالية أو عينية مبلغ  

للمادة العشرين من نظام  (مخسمائة ألف ر�ل) سنو�ً وذلك و ر�ل    ٥٠٠٬٠٠٠ فقاً 
 الشركة األساس. 

اللجان   )٢ أو  اإلدارة  اجتماعات جملس  من  اجتماع  للعضو عن كل  احلضور  بدل  قيمة 
ر�ل (ثالثة آالف ر�ل)    ٣٬٠٠٠املنبثقة عنه أو اجتماعات اجلمعية العامة للشركة مبلغ  

ادثة مجاعية)، أو  سواء كان االجتماع حضور�ً أو عن طريق وسائل االتصال احلديثة (حم
 كان قراراً ابلتمرير بشأن اجتماعات جملس اإلدارة فقط. 

فيها   )٣ يعقد  اليت  املنطقة  خارج  املقيمني  لألعضاء  السفر  تذاكر  بتأمني  الشركة  تقوم 
على  العامة،  اجلمعية  اجتماعات  أو  عنه  املنبثقة  واللجان  اإلدارة  جملس  اجتماعات 

األعمال   أو درجة رجال  األوىل  املتاحة، ويف حالة مت شراء  الدرجة  اإلمكانية  حسب 
  ٣٬٠٠٠التذكرة من قبل عضو اجمللس أو اللجان املنبثقة عنه، يتم تعويض العضو مببلغ  

 ر�ل (ثالثة آالف ر�ل) لالجتماع الواحد.
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تقوم الشركة بتوفري اإلقامة واإلعاشة يف غرفة بفنادق فئة اخلمس جنوم والتنقالت ملدة  )٤
ألعضاء املقيمني خارج املنطقة اليت يعقد فيها اجتماعات جملس  ليلتني كحد أقصى ل

اإلدارة واللجان املنبثقة عنه أو اجتماعات اجلمعية العامة، ويف حالة مت أتمني اإلقامة 
لفان ر�ل)  أ ر�ل (  ٢٬٠٠٠غ  ــ ه مببلـــــــ م تعويضــــل العضو فيت ـــــواإلعاشة والتنقالت من قب 

 لليلة الوحدة وحبد أقصى ليلتني.  

يتم صرف املكافآت وبدالت حضور االجتماعات ألعضاء جملس اإلدارة أو اللجان   )٥
 املنبثقة عنه وفقاً العتمادها من قبل اجلمعية العامة للشركة.

) من هذه الالئحة فور انتهاء  ٤،  ٣يتم صرف قيمة املصروفات املوضحة ابلبند رقم (  )٦
 وذلك ابلتنسيق مع أمني سر اجمللس. االجتماع 

يف حالة تكليف أحد أعضاء جملس اإلدارة مبهام إضافية أخرى، يتم اعتماد مكافأته  )٧
 قبل صرفها من قبل رئيس جملس اإلدارة. 

 : اإلدارة التنفيذيةسياسة مكافآت ثانيًا: 

لكبار   السنوية  املكافآت  مبراجعة  والرتشيحات  املكافآت  جلنة  واملوظفني  على  التنفيذيني 

أن يتم اعتمادها من جملس إدارة الشركة، وعلى مدير عام الشركة   ىوالتوصية بشأ�ا، عل

على أن تشمل مكافآت اإلدارة    تنفيذ هذه السياسة ووفقاً ملؤشرات األداء السنوية املعتمدة،

  التنفيذية ما يلي:  

 احلصول على راتب شهري �اية كل شهر هجري وفقاً لعقده.  )١
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 بدالت أساسية تشمل: بدل سكن، بدل مواصالت. )٢

 أتمني طيب للموظف (فردي/ عائلي) وفقاً لعقده. )٣

 أتمني إصاابت العمل والعجز الكلي أو اجلزئي أو الوفاة أثناء العمل.   )٤

 سنوية مدفوعة األجر وفقاً لعقده. أجازهمنح املوظف  )٥

املوظف تذاكر سفر (فردي/ عائلي) وفقاً لعقده، ووفقاً لسياسة إدارة شئون   منح  )٦

 املوظفني ابلشركة. 

منح املوظف مكافأة �اية اخلدمة وفقاً لنظام العمل والعمال ابململكة العربية   )٧

 السعودية.

 

 

 

 

 

 

 :اللجانبيان تفاصيل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأعضاء ًا: لثثا
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 :أعضاء جملس اإلدارةأة مكاف )أ

 م. ٤/٢٠٢٠/ ١٩املوافق    ه٢٦/٨/١٤٤١) اجلديدة يف اتريخ  ١١جملس إدارة الشركة للدورة ( * مت انتخاب  
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 المجموع 

: األعضاء املستقلني: 
ً
 أوال

 × ٢٦٠٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ٦٠٬٠٠٠ × × × ١٥٬٠٠٠ ٤٥٫٠٠٠ × إبراهيم حممد إبراهيم العيسى  ١

 × ١١٥٬٨٨٩ × ٨٨٬٨٨٩ × × × ٨٨٬٨٨٩ × ٢٧٬٠٠٠ × × × ٦٬٠٠٠ ٢١٫٠٠٠ × *  حممد طارق حممد إمساعيل صادق ٢

 × ١١٥٬٨٨٩ × ٨٨٬٨٨٩ × × × ٨٨٬٨٨٩ × ٢٧٬٠٠٠ × × × ٦٬٠٠٠ ٢١٫٠٠٠ × * فهد رابح مشعان العتييب  ٣

 × ١٠٩٬٨٨٩ × ٨٨٬٨٨٩ × × × ٨٨٬٨٨٩ × ٢١٬٠٠٠ × × × × ٢١٫٠٠٠ × �سر عبداحلميد أمحد أبو سليمان * 4

 × ١٠٩٬٨٨٩ × ٨٨٬٨٨٩ × × × ٨٨٬٨٨٩ × ٢١٬٠٠٠ × × × × ٢١٫٠٠٠ × تركي إبراهيم عبدالرمحن القنيبط * ٥

سهيل بن حسن عبد امللك   ٦
 

× ١٣٥٬١١١ × ١١١٬١١١ × × × ١١١٬١١١ × ٢٤٬٠٠٠ × × × × ٢٤٫٠٠٠ × 

 × ١٥٠٬١١١ × ١١١٬١١١ × × × ١١١٬١١١ × ٣٩٬٠٠٠ × × × ١٥٬٠٠٠ ٢٤٫٠٠٠ × إبراهيم عبد هللا إبراهيم السبيعي  ٧

 × ١٣٥٬١١١ × ١١١٬١١١ × × × ١١١٬١١١ × ٢٤٬٠٠٠ × × × × ٢٤٫٠٠٠ × ضيف هللا عمر ضيف هللا الغامدي  ٨

 × ١٬١٣١٬٨٨٩ × ٨٨٨٫٨٨٩ × × × ٨٨٨٫٨٨٩ × ٢٤٣٬٠٠٠ × × × ٤٢٬٠٠٠ ٢٠١٬٠٠٠ × اموع 

 ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني: 

 × ٢٤٥٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ٤٥٬٠٠٠ × × × × ٤٥٫٠٠٠ × عبد الرمحن عبد القادر حممد فقيه ١

 × ٢٤٥٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ٤٥٬٠٠٠ × × × × ٤٥٫٠٠٠ × أمحد عبد العزيز سليمان احلمدان ٢

 × ٢٧٢٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ٧٢٬٠٠٠ × × × ٢٧٫٠٠٠ ٤٥٫٠٠٠ × صاحل حممد عوض بن الدن  ٣

 × ٢٧٥٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ٧٥٬٠٠٠ × × × ٣٠٬٠٠٠ ٤٥٫٠٠٠ × ز�د بسام حممد سليمان البسام  ٤

 × ٢٨١٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ٨١٬٠٠٠ × × × ٣٦٬٠٠٠ ٤٥٫٠٠٠ × منصور عبد هللا سليمان بن سعيد  ٥

 × ١٣٥٬١١١ × ١١١٬١١١ × × × ١١١٬١١١ × ٢٤٬٠٠٠ × × × × ٢٤٫٠٠٠ × هيثم حمد عبدالرمحن الفايز  ٦

 × ١٫٤٥٣٬١١١ × ١٫١١١٬١١١ × × × ١٫١١١٬١١١ × ٣٤٢٬٠٠٠ × × × ٩٣٬٠٠٠ ٢٤٩٬٠٠٠ × اموع 

 ثالثًا: األعضاء التنفيذيني: 

 × ١٬٤٤٥٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠ × ١٬٢٤٥٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٤٥٬٠٠٠ × محزة حممد صاحل محزة صرييف ١

 × ١٬٤٤٥٬٠٠٠ × ٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٢٠٠٬٠٠٠  ١٬٢٤٥٬٠٠٠ ١٬٢٠٠٬٠٠٠ × × × ٤٥٬٠٠٠ × اموع
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : كبار التنفيذيني أةمكاف ) ب
 

 
   . ) أشهر من بداية السنة املالية للشركة٤، بعد (م ٢٠٢٠/ ٤/ ٢٤ه املوافق ١/٩/١٤٤١اتريخ يف املدير املايل السابق توىف * 

 م. ٢٠٢٠/ ٤/ ٢٧ه املوافق ١٤٤١/ ٩/ ٤* املدير املايل املكلف توىل املنصب يف اتريخ  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وظائف كبار  

 التنفيذيني 

 املتغرية املكافآت الثابتة  املكافآت
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  مكافآت اجملموع 
 دورية

 أرابح 

طط
خ

 
زية

حتفي
 

صرية
ق

  
جل 

األ
 

طط
خ

 
زية

حتفي
 

ويلة
ط
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 األسهم
 اجملموع    املمنوحة

الرئيس  
 التنفيذي 

ــــ  ٨١٫٠٠٠ × × × × ٨١٫٠٠٠ ٦٤٨٫٠٠٠ × ١٦٨٫٠٠٠ ٤٨٠٫٠٠٠ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ٧٢٩٫٠٠٠ ـــــ

املدير املايل  
 السابق * 

ــــ  ٣٠٧٫٩٢٨ ٣٥٫٠٠٠ × × × × ٣٥٫٠٠٠ ٥٠٫٥٦٤ × ١٣٫١٠٨ ٣٧٫٤٥٦ ــ ــــ ــــ ــــ  ٣٩٣٫٤٩٢ ـــــ

املدير املايل  
 *املكلف *

ــــ  ٩٤٫١٧٢ × ٢٤٫٤١٦ ٦٩٫٧٥٦ ــــ  × × × × ــــــــ ــــ  ــــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ٩٤٫١٧٢ ـــــ
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

 : أعضاء اللجان أةمكاف  ) ج

 

 العضو  اسم م 
 املكافآت الثابتة  

 (عدا بدل حضور اجللسات) 
 اموع  بدل حضور جلسات

: جلنة املراجعة: 
ً
 أوال

 ٢٧٫٠٠٠ ٢٧٫٠٠٠ × ز�د بسام حممد البسام األستاذ/  ١

 ١٥٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ × ىس عي إبراهيم ال حممد إبراهيم األستاذ/  ٢

 ٢٧٫٠٠٠ ٢٧٫٠٠٠ × صاحل حممد عوض بن الدناألستاذ/  ٣

 ٢٧٫٠٠٠ ٢٧٫٠٠٠ × منصور عبدهللا سليمان بن سعيد األستاذ/  ٤

 ١٢٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ × إبراهيم عبدهللا إبراهيم السبيعي األستاذ/  ٥

 ١٠٨٫٠٠٠ ١٠٨٫٠٠٠ × اموع

 ثانيًا: جلنة املكافآت والرتشيحات: 

 ٦٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ × حممد طارق حممد إمساعيل صادق األستاذ/  ١

 ٦٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ × فهد رابح مشعان العتييب  األستاذ/  ٢

 ٩٫٠٠٠ ٩٫٠٠٠ × منصور عبدهللا سليمان بن سعيد األستاذ/  ٣

 ٣٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ × ز�د بسام حممد البسام األستاذ/  ٤

 ٣٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ×   إبراهيم عبدهللا إبراهيم السبيعياألستاذ/  ٥

 ٢٧٫٠٠٠ ٢٧٫٠٠٠ × اموع
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي احنراف  توضيح العالقة بني   )٤٣

 جوهري عن هذه السياسة:

املكافآت  مكة  شركة  وضح  ت أي  وفقاً    املمنوحةأن  يوجد  وال  املعتمدة  املكافآت  لسياسة 
 املكافآت.   وبني سياسة بني املكافآت املمنوحةجوهري احنراف 

   - التنفيذيني غري وخباصة  - أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  جملس  اختذها  التي اإلجراءات  )٤٤
ً
  علما

 : وأدائها  الشركة  حيال  وملحوظاتهم املساهمني مبقرتحات

 (مل يتقدم أحد من املسامهني مبقرتحات أو ملحوظات حيال أداء الشركة).ال ينطبق 

 واجلهة  وأعضائه،   جلانه  وأداء  أدائه  تقييم يف اإلدارة جملس  عليها اعتمد  التي الوسائل )٤٥

 : وجدت إن بالشركة، وعالقتها  بالتقييم قامت التي اخلارجية

 .ال ينطبق ذلك على الشركة
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 ھ ۱٤٤۲لعام الثاني والثالثون التقریر السنوي 

بيان عدد جلسات الس وعدد اجللسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع   )٤٦

 : للجمعية العامة

 

 

 حضور  اتجلس )٣(ھ:  ٢١٤٤/ ١٤٤١عدد جلسات الس خالل السنة املالية  

 املنصب  م العضو اس م 

عضو   كل  حضرها  التي  اجللسات  عدد 

من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة  

 ھ ٢٦/٨/١٤٤١بتاريخ 

 ۲ رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر حممد فقيه  ١

 ۱ �ئب رئيس جملس اإلدارة عبدالعزيز سليمان احلمدان األستاذ/ أمحد  ٢

 ۲ عضو األستاذ/  إبراهيم حممد إبراهيم العيسى ٣

 ۲ عضو األستاذ/ محزة حممد صاحل محزة صرييف ٤

 ۲ عضو األستاذ / ز�د بسام حممد البسام  ٥

 ۲ عضو األستاذ/ صاحل حممد عوض بن الدن ٦

 ۲ عضو سليمان بن سعيد األستاذ/ منصور عبدهللا  ٧

 ۲ عضو   طارق حممد إمساعيل صادقحممد  األستاذ/  ٨

 ۲ عضو فهد رابح مشعان العتييب  األستاذ/  ٩

 ۲ عضو �سر عبداحلميد أمحد أبو سليمان  األستاذ/  ١٠

 ۲ عضو تركي إبراهيم عبدالرمحن القنيبط  األستاذ/  ١١


