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  ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 تقرير جملس اإلدارة

 ة والثالثونلثللجمعية العامة العادية الثا

 ه1441ربيع اآلخر  29عن نشاط الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد 

 األخوة الكرام مسامهي شركة مكة لإلنشاء والتعمري

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ن ـركة عـاط الشـيسر مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نش
، وأن يتقدم بميزانية الشركة ه1441ربيع اآلخر  29حتى ه 1440جمادى األولى  1رة من ــالفت

وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية 
، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني ه1441ربيع اآلخر  29المنتهية في 

حتى العام ه 1414/1415ي ة وعشرين سنة الماضية اعتباراً من العام المالبعالتجاري عن السو 
  ه.1440/1441المالي 

مليون لاير  236مبلغ ه 1440/1441بفضل من اهلل تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي 
٪ من رأس المال وهلل الحمد. ويقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح على 14،30بنسبة قدرها 

على أن يتم ، مليون لاير 247٪ من رأس المال أي مبلغ إجمالي قدره 15المساهمين بنسبة 
 .استكمال المبلغ الذي سيتم توزيعه على المساهمين من األرباح المبقاة

وبذلك فإن األرباح المنصرفة خالل السنوات الماضية واألرباح المقترح صرفها للعام المالي 
٪ 411لاير( أي بنسبة  10لاير للسهم )ذو القيمة االسمية  41،10ستبلغ ه 1440/1441

 من رأس المال، وهلل الحمد، ونأمل بإذن اهلل أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

وعشرين سنة من تشغيل مشروعها األول تعتبر من ة بعإن شركة مكة لإلنشاء والتعمير وبعد س
أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما 

التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ه 1414/1415هو، ذلك أن إجمالي األرباح منذ عام 
ة، حيث بلغت األرباح التراكمية أضعاف قيمة السهم االسمي قاربت أربعةه 1440/1441

٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين 411لاير للسهم أي بنسبة  41،10
   باإلضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.
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ه1441األرباح التراكمية للسهم حتى عام 

قيمة السهم اإلسمية

ريــــــال
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

  :املؤشرات املالية

زائدًا االحتياطي ه 1440/1441ت األرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام بلغ (1
٪ من رأس مال 460مليون لاير، أي بنسبة حوالي  7.573النظامي زائدًا األرباح المبقاة 

  الشركة.
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ه                          1441/4/29الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

مليون لاير،  4.762مبلغ  ھ1440/1441بلغت قيمة الموجودات خالل العام المالي  (2
 ٪ من رأس مال الشركة.289أي بنسبة 
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ه1441قيمة الموجودات عام 

رأس مال الشركة

مليون لاير
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن  (3
تقييم األوراق المالية واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خالل 

 ٪ من رأس مال الشركة.261مليون لاير، أي بنسبة  4.297مبلغ وعشرين سنة ة بعس
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مليون لاير
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

وعشــرين ة بعســبلغ ريع األوقاف المســاهمة في الشــركة )أوقاف عامة وأوقاف أهلية( خالل   (4
٪ من 1.086مليون لاير )بما فيها أســـــــهم زيادة رأس المال( أي بنســـــــبة  847 مبلغ ســـــــنة

 78وعشرين سنة( البالغة ة بعسمجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة )على أساس متوسط 
 مليون لاير. 
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مليون لاير
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 وعشرين سنة )بما فيها أسهم زيادة رأس المال(ة بعسبلغ ريع الهيئة العامة لألوقاف خالل  (أ
٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة )على 1.076مليون لاير أي بنسبة  312 مبلغ

 مليون لاير. 29 مبلغوعشرين سنة(، ة بعسأساس متوسط 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

وعشرين سنة )بما فيها أسهم ة بعسبلغ ريع وزارة المياه والكهرباء )وقف عين زبيدة( خالل  (ب
مليون لاير، وقد كانت أوقافًا دامره ال تدر دخاًل قبل مساهمتها  61 مبلغ زيادة رأس المال(

 في الشركة.
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 مبلغ المال(وعشرين سنة )بما فيها أسهم زيادة رأس ة بعسبلغ ريع األوقاف األهلية خالل  (ج
٪، من مجموع دخلها قبل المساهمة في الشركة )على 967مليون لاير أي بنسبة  474

 مليون لاير.  49 مبلغ وعشرين سنة(، البالغة حوالية بعسأساس متوسط 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 847وعشرين سنة مبلغ ة بعسبلغ إجمالي ريع كامل األوقاف المساهمة في الشركة خالل  (5
مليون لاير أي بزيادة  246 بمبلغمليون لاير، مقارنـة بقيمة مساهمتها الحالية في الشركـة 

مليون لاير، واألصل باٍق )علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت األرباح  601 مبلغ قدرها
     ه(.1427من عام 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

واألرباح المقترح صرفها للعام المالي  وعشرين سنةة بعسبلغ الربح الموزع للمساهمين خالل  (6
  .٪ من رأس مال الشركة411مليون لاير أي بنسبة  6.517مبلغ ه 1440/1441

 ه(.1427)علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت األرباح من عام 
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ه1441الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى عام 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

مليون لاير، علماً بأنه وبناًء على  836مبــلـغ ه 29/4/1441في  رصيـد االحتيـــاطي النظـامي (7
تم إيقاف تجنيب ه 21/8/1430قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ 

٪ من رأس المال في ذلك 69٪ من صافي األرباح لالحتياطي النظامي لبلوغ رصيده 10
( من صايف ٪10جينب )من نظام الشركة األساس والتي تنص ] 44/1التاريخ، وفقًا للمادة 

األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت 
 ٪ من رأس المال.00 وهو يمثل[، ٪ من رأس املال املدفوع30بلغ االحتياطي املذكور 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

أعلى أسعار  ، وهو منلاير 71،90 هـ مبلغ29/4/1441في السوقي الشركة سعر سهم بلغ  (8

 .األسهم بالسوق مقارنًة بالشركات المماثلة
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :ه29/4/1414قائمة املركز املايل للشركة يف  (9

مليون لاير في  221مليون لاير مقابل  241بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية  (أ

صندوق متاجرة بالسلع  2مليون لاير رصيد عدد  148ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ 

أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل اهلل تعالى مبلغ بالريال السعودي، 

، علمًا بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين مليون لاير وهلل الحمد 389وقدره 

مليون لاير، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خالل العام  318خالل العام مبلغ 

 مليون لاير. 707بلغت  ه1440/1441المالي 

ولزيادة اإليضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

الملحقة بالقوائم المالية، علمًا بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة ه 29/4/1441

متفق مع أحكام بات جارية ال تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع )بحسا

 (.الشريعة اإلسالمية

 ه:29/4/1441األرباح عن السنة المالية المنتهية في  (ب

مليون لاير بعد حسم جميع المصروفات  236تم تحقيق ربح صافي قدره 

 التسويقية والعمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة الشرعية.
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :مؤشرات األداء
 :تقنية املعلوماتإدارة  (1

لدعم أعمالها وتطويرها بما يتناســـب  معلوماتال ةأنظمة تقني تطويرتســـعى دائماً شـــركة مكة ل
، واســــــتكماالً ألعمال التطوير والتحديث العقاريالتطوير ميزة بين شــــــركات تالم تهامع مكان

 المستمر فقد قامت إدارة تقنية المعلومات خالل العام المالي الحالي باآلتي:
 ترقية أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الحاسب اآللي إلى أحدث إصدار. ▪
 تحديث برامج الحماية واألمانة ألنظمة الحاسب اآللي والخوادم الخاصة بالشركة. ▪
استبدال أجهزة الحاسب اآللي القديمة بأخرى حديثة ذات مواصفات متقدمة تتوافق مع  ▪

 متطلبات األنظمة والبرامج الحديثة.
تأمين آالت حديثة ذات جودة عالية متعددة الوظائف )مســــــح ضــــــوئي/ نســــــخ/ طباعة/  ▪

 تصوير( لدعم أعمال إدارات الشركة المختلفة.
الشركة الرسمي على شبكة االنترنت، ومنها نشر  القيام بأعمال النشر واإلعالن بموقع ▪

 .قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها

كما ترحب الشركة باستقبال أي استفسارات أو مقترحات أو طلبات من مساهمي الشركة  ▪
 الكرام أو الزوار عبر موقعها على الشبكة المعلوماتية االنترنت:

 www.mcdc.com.sa  

 أو على أحد حساباتها على شبكات التواصل االجتماعي: ❖
Twitter.com/mcdcsa 
Facebook/mcdcsa 
Instagram.com/mcdcsa 

http://www.mcdc.com.sa/
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :إدارة شئون املساهمني (2

 الشركة مساهميسادة لتعاون مع الى العمكة إدارة شئون المساهمين بشركة حيث تحرص 
 وسائل التواصل الحديثة للرد على استفساراتهم وإتاحة جميعمعهم المستمر والتواصل 

هم واطالعهم على أخبار الشركة وتزويدهم ببيانات حصصهم وأرباحهم تلبية طلباتل بشفافية
 المستحقة لهم أو المستلمة فعلياً.

ملة الثالثة لتذكير السادة إطالق الح تمفقد  مساهميها حقوقشركة على إدارة الوحرصًا من 
مساهمي الشركة الذين لهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة لم تصرف لعدم صحة عناوينهم 
وأرقام حساباتهم االستثمارية، وحثهم كذلك على التواصل مع إدارة شئون المساهمين 

ع أرباحهم بالشركة مع تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام حساباتهم االستثمارية، ليسهل إيدا 
 المستحقة في هذه الحسابات.

تم اإلعالن على موقع تداول وموقع الشركة الرسمي بدعوة السادة  ه26/2/1440بتاريخ  (1
 المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها وذلك كالتالي:

 .المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم ▪
 .يستلموا شيكات رد فائض االكتتاب العامالمساهمين الذين لم  ▪
 .المساهمين الذين لم يستلموا شيكات األسهم المباعة بالمزاد العلني ▪

 تم البحث في سجالت المساهمين وتم اتخاذ اآلتي: (2
التواصل مع المساهمين هاتفيًا وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية  ▪

 استالمها.
مين بنماذج إرشاد وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات إرسال رسائل بريدية للمساه  ▪

 سابقة وكيفية استالمها.
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حث السادة المساهمين على استرداد شيكات األرباح التي بحوزتهم وتجديد تواريخ  ▪
 صالحية صرفها.

السادة المساهمين إلى تحديث بيانات حساباتهم االستثمارية وأرقام  حثكما تم  ▪
 ــــــــان.باالستثمارية مع إضافة رقم اآلي الحسابات المرتبطة بالمحفظة

تذكير السادة المساهمين الذين مازالوا يحتفظون بشهادات أسهم بأهمية إيداعها في  ▪
محافظ استثمارية، لالستفادة من عدد األسهم الجديد نتيجة تجزئة القيمة اإلسمية 

 للسهم، وكذلك االستفادة منها في إيداع أرباح أسهمهم عن السنوات القادمة. 
خدمة )كز اإليداع بتداول لالستفادة من تم التعاقد مع مر  ه18/4/1440بتاريخ  (3

بأن  بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة المشتركين في خدمة تداوالتي (تواصل
قامت بنشر أسماء المساهمين الذين لهم أرباح سنوات سابقة شركة مكة لإلنشاء والتعمير 

  ولم يستلموها على موقعها اإللكتروني. 
 :ثة كالتايلوجاءت نتيجة احلملة الثال

 

وتحث الشركة مساهميها الكرام التواصل مع إدارة شئون المساهمين بشركة مكة لإلنشاء والتعمير 
 للحصول على أرباحهم المستحقة لهم عن سنوات سابقة.

 األرباح املستحقة املتبقي من بعد احلملة الثالثة ةلغ املنصرفااملب لغ األرباح املستحقةامب انـــــالبي

رصيد األرباح المستحقة من عام 
 ه.1438ه وحتى 1415

 لاير 165.057.741 لاير 6.515.303.9 لاير 171.573.044.9

رصيد شيكات األسهم المباعة 
 بالمزاد العلني.

 لاير 11.114.340 لاير 112.592 لاير 11.226.932

رصيد شيكات رد فائض 
 .االكتتاب

 لاير 919.475 لاير 9.875 لاير 929.350
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 :الشئون الفنيةإدارة  (3

إدارة الشئون الفنية بالشركة معنية بأعمال تتعلق بعملية التطوير والتحديث التي تتم بصفة 

تجاري( لتتواكب مع شركة مكة المركز  – مكةدائمة بالمشروع األول للشركة )فندق وأبراج 

أحدث النظم واألساليب المعتمدة في الصيانة والتشغيل بالمشروعات الخدمية المثيلة 

 التجاري(. –)السكني  الشركة مشروعوكذلك لتنال الرضا المطلوب لنزالء وزوار 

 علماً بأن جميع األعمال التي تقوم بها إدارة الشئون الفنية تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق

الوكالء المعتمدين، وُتسند هذه األعمال الشركات والموردين و عن طريق استدراج عروض من 

إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاوالت المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة 

 مهام ومسئوليات الشئون الفنية ما يلي:، ومن أو الجهات الحكومية ذات العالقة

 : ألعمال التطوير والتحديث لمشروع الشركة األول.الفنية والمتابعة اإلشراف (أ

 .التي يتم تنفيذها: للمشروعات الفنية والمستندات الهندسية المخططات حفظ (ب
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 :فندق وأبراج مكة (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزيدبإضافة  وذلكى لفندق وأبراج مكة كبر همية  أقصارى جهدها بإعطاء شركة مكة  بذلت
نافس لينال رضا واستحسان السادة النزالء الكرام وهو ما جعله يمن الخدمات  يددجالو 

صدارة الفنادق بمكة المكرمة وبالمتابعة واالهتمام فقد حصل على مرتبة متقدمة  دائماً على
والتفوق فقد حرصت الشركة  في مجال الخدمة الفندقية المتميزة، واستكمااًل لهذا النجاح

 فقد تم اآلتي:ه 1440/1441على التجديد والتحديث الدائم وخالل العام المالي 

  .(6، 3مصاعد النزالء بالفندق ببرج )استبدال  ▪
 مبردات الفندق.استبدال  ▪

 ة بجوار الحرم المكي الشريففندق وأبراج مك
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 . FM200اإللكترونية لنظام انظار الحريقاللوحات استبدال  ▪
 األماكن الغير مغطاة بكواشف الدخان.القيام بتركيب أجهزة اكتشاف الحريق في  ▪
 دهان نوافذ الرواشين الخشبية بمادة مقاومة الحريق. ▪
 أ(.3برج )لماني للسطح عمل عزل  ▪
 (.5القيام بتغيير مواسير المياه لبرج ) ▪

على شهادة سالمة الغذاء حصل وأبراج مكة علمًا بأن قسم األغذية واملشروبات بفندق 
 م00/00/2019بتاريخ  ISO 22000:2005العاملية أيزو 

 بفندق وأبراج مكةالمشرفة كعبة على الحرم المكي والمطلة متنوعة غرف مجموعة  
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  مكة بفندق وأبراجمطعم النـــــــور 

 بفندق وأبراج مكةمطعم الفيحــــاء 

 بفندق وأبراج مكةمطعم األندلـــــــس 
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 الياسمين كافية بفندق وأبراج مكة

 بفندق وأبراج مكةمطعم الجنــــــدا 

 بفندق وأبراج مكة نادي األطفــــــال
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 :مركز شركة مكة التجاري (5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشركة مركز ب مهايقدتم تالتي يى رفع مستوى الخدمات إلدائم وبشكل مكة شركة تسعى 

إلضفاء لمسة جمالية مستأجري المحالت التجارية، كذلك لمتسوقين و لزائرين واالتجاري ل

تم ه 1440/1441لمركز التجاري، وخالل العام المالي باراحة الزوار والمتسوقين ل وكذلك

على الخدمات  تالتحديثات والتجديدابعض مليون لاير وذلك بإدخال  2أكثر من إنفاق مبلغ 

  .لمتسوقينوا قدم للزائرينتي تال

 أمام الحرم المكي الشريف المدخل الرئيسي لمركز شركة مكة التجاري
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وإعدادها للتأجير مع تركيب  ،وركن( محل تجاري 61طق لعدد )امنعدة إعادة تأهيل  ▪
 .أسقف جبسيه وأرضيات جديدة

 

 

 بعض المحالت التجارية بالمركز التجاري لشركة مكة أمام الحرم المكي الشريف
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 ( مبسط.18جديدة لعدد )استحداث وإنشاء منطقة مباسط  ▪

  لمنطقة المطاعم بالدور الثالث.جديدة  استحداث وإنشاء حمامات ▪

 .تركيب نظام تسجيل صوتي آلي بالمركز التجاري ▪

 ( ماكينة لغسيل وتنظيف الساللم الكهربائية بالمركز التجاري.2شراء عدد ) ▪

 بالمركز التجاري. شراء وتركيب سيرفر جديد ▪

 مياه لزيادة كمية المياه للمصليات بالمركز التجاري.( مضخات 2تغيير عدد ) ▪

 .، وتعديل ساللم البيازا بالدورين الثاني والثالث( ساللم طوارئ6تعديل عدد ) ▪

 :فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمري خلدمات املعتمرين (6

لمدة عام، وفقًا لقرار مجلس إدارة تم إيقاف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين 

م، وذلك 27/11/2019ه الموافق 30/3/1441( وتاريخ 203بالتمرير رقم )الشركة 

لحين إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة وإجراء بعض التنظيمات ألغراض التطوير وتقديم 

ه الموافق 1/4/1441خدمة أفضل لعمالئنا، وتم النشر في موقع تداول بتاريخ 

 تطورات خاصة بهذا الشأن.م، وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي 28/11/2019



  مكة لإلنشاء والتعمري شركة
 مساهمة سعودية شركة    

             28 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :استثمارات طويلة األجل

 :أسهم يف شركة جبل عمر للتطوير (1

 كانت  (1من المعلوم أن الحصة العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر )
٪ 11،44أي ما يعادل  ،سهم 106،392،516لاير، تمثل عدد  1،063،925،160تبلغ 

بتاريخ  178رقم الشركة ووفقًا لقرار مجلس إدارة  من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير
مليون لاير نتج عنه ربح  352سهم بمبلغ حوالي مليون  10قامت الشركة ببيع  ه18/3/1439

ولية رقم حسب متطلبات معيار المحاسبة الد مليون لاير أدرج باألرباح المبقاة 251قدره حوالي 
 سهم بقيمة سوقية قدرت في 96،392،516، ويصبح المتبقي )األدوات المالية( 9

 مليار لاير. 1،5بمبلغ حوالي ه 29/4/1441

 :(2عقارات يف منطقة جبل عمر رقم ) (2

( منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية 2استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم )
مليون لاير وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع االستثمارات طويلة األجل، حيث تتزايد  70

مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ هذه العقارات باستمرار، قيمة 
 تم تأجيرها سنوياً يهذه العقارات و مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، ، مليون لاير 99

  ه.1440/1441مليون لاير خالل العام المالي  4.6درت دخاًل للشركة وقدره قد و 

شركة مكة لإلنشاء والتعمري يف شركة جرهم للتنمية والتطوير وهي إحدى الشركات  استثمارات (3
 :الشراشف مبكة املكرمةملنطقة جبل املطورة 

حّددت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير األحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة 
خمس مناطق ذات أولوية قصوى للتّطوير، وكانت أولها منطقة جبل الشراشف بسبب قربها 
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من المسجد الحرام ولكونها من المناطق التي تحظى بإمكانات تنمية واعدة ويمكن تنفيذها 
 بالتعاون مع القطاع الخاص.  من خالل االستثمار

فقد تم إعالن منطقة جبل ه 1435وبناًء على موافقة اللجنة التنفيذية في غرة شهر محرم 
الشراشف بمكة المكرمة )منطقة تطوير( في الصحف المحلية على أن تكون شركة جرهم 

 للتنمية والتطوير إحدى الشركات المعنية بتطوير المنطقة.

حيوي وهام فقد ساهمت فيه شركة مكة لإلنشاء والتعمير بحصة نقدية وحيث إن هذا المشروع 
مليون لاير وهذه  104،84لاير من رأس مالها البالغ مليون  28،84٪ بمبلغ 27،50قدرها 

، وكذلك ما تم نشره بالتقارير ه4/5/1435المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 
وخالل العام الحالي تم تخفيض رأس مال الماضية،  سةالخمالسنوية لشركة مكة خالل األعوام 

م ليصبح رأس 13/11/2018شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 
مليون لاير،  14،89مليون لاير سعودي مما أدى النخفاض حصة شركة مكة لتصبح  49،8مالها 

رار تخفيض رأس مال شركة جرهم حتى هذا ولم يتم إنهاء اإلجراءات النظامية الالزمة إلق
  .وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأنه، 29/4/1441

 :توطني الوظائف والتدريب

بتدريب وإحالل العمالة الوطنية وذلك فندق وأبراج مكة باالهتمام شركة مكة لإلنشاء والتعمير  وليت
الفندق، وتبذل جهوداً كبيرة في معالجة أي معوقات  محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل

قد تُعيق الكوادر الوطنية لاللتحاق بالعمل الفندقي وذلك تمشيًا مع سياسة الدولة في وضع خطط 
 توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة.

الكفاءات السعودية وحيث أن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة، لتدريب وتأهيل وصقل 
م، علماً بأنه أول مركز لتدريب الكوادر 1994الموافق ه 1415في مختلف األقسام الفندقية منذ عام 
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السعودية بمكة المكرمة، كما أن هناك تعاون مع مراكز التدريب داخل المملكة كالغرفة التجارية بمكة 
 ية في هذا المجال.المكرمة ومكاتب العمل، وذلك إلمداد الفندق بالكوادر الوطن

( 64كما تم تدريب عدد )  ،( متدرب سعودي من داخل فندق وأبراج مكة152فقد تم تدريب عدد )
متدرب من خارج الفندق واألبراج، علماً بأن األعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في 

ك في أقسام ( متدرب بفضل اهلل وتوفيقه، وذل1،779) هيه 29/4/1441حتى ه 29/4/1415
وغيرها من  –اإلشراف الداخلي  –األغذية والمشروبات  -الفندق واألبراج المختلفة )االستقبال 

 .األقسام األخرى(

 :التايلكيف الشركة كما هو موضح  السعودةوقد بلغت نسبة 

 

 تعتبر ضمن النطاق األخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل. وهذه النسبة

 السعودةنسبة  اإلمجـايل غري سعوديني سعوديون جمـال العمل )الوظائف(

 :الوظائف اإلدارية

اإلدارة العليا/ اإلشرافية/ اإلدارية واملهنية/ 
 األمن واحلراسة.

285 219 504 56،6٪ 

 :الوظائف اخلدمية املساندة

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

 واملصلى.

28 448 476 5.9٪ 

 ٪32 980 667 313 اإلمجـــــايل
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 :التدريب والتطوير اإلداري بالشركة

تهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالشركة و شركة مكة  من البرامج التي تهتم بهابرنامج التدريب 

وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة الالزمة التي تساعدهم على التطور في أداء عملهم، وخالل 

 .ه1440/1441العام المالي 

 : لدورات تدريبية كالتايل منسوبيهابعض لشركة برتشيح العامة لدارة اإلقامت 

 .البشريةالموارد لمنسوبي إدارة  اتدور  ▪

 :كالتايل لدورات تدريبيةاملركز التجاري  منسوبي ترشيح بعضمت كما 

 .في القيادة المتقدمة وبناء وإدارة فرق عالية اإلنجاز اتدور  ▪

 ات تنشيطية ألعضاء فريق السالمة بالمركز التجاري. دور  ▪

 دورات في دبلوم المحاسبة المالية االحترافي. ▪
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 :جملس اإلدارة متطلبات اإلفصاح يف تقرير

 :للشركة ةيالرئيس النشاط ألنواع وصف (1

 يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في اآلتي: (1

 :تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

 وصف نوع النشاط النشاط

تعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وامتالك العقارات  النشاط الرئيسي 
وتأجيرها المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها 

والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال 
 .الهدم والمسح الخاص بها

 تها املئوية )ريال(ونسب إمجايل أرباح النشاط تها املئوية )ريال(إمجايل إيرادات النشاط ونسب ــانـــــــالبي م

 ٪41،56 115.640.625 ٪32،31 154.229.531 لمركز التجاريا 1

 ٪24،65 70.156.260 ٪30،59 146.014.728 فندقال 2

 ٪32،94 91.633.403 ٪36،04 172.038.460 براجاأل 3

 ٪1،67  4.637.618 ٪0،97 4.637.618 (2)تأجير عقارات جبل عمر  4

 ٪(0،82)  (2.294.495) ٪0،09 420.611 المعتمرين فرع الشركة لخدمات 5

 ٪ 100 279.773.411 ٪ 100 477.340.948 اإلمجــــايل
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اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل  (2
 تابعة:الرئيسي لعملياتها، والدولة محل التأسيس، وتفاصيل األسهم الصادرة لكل شركة 

 :تأثير هذه األنشطة للشركة التابعة وإسهامها في النتائج

لإلنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين سجل تجاري رقم تم إنشاء فرع شركة مكة 

تشغيلها الفعلي بتاريخ الشركة وقد بدأت  ،ه18/3/1439وتاريخ  4031102134

الميزانية السنوية ، وظهر األثر المالي خالل م22/10/2018ه الموافق 14/3/1440

 .ه1440/1441 للشركة لعام الماليل

 

 
 

 رأس املال اسم الشركة م
نسبة 
 التملك

 النشاط الرئيسي 
املقر 

 الرئيسي
 مكان التأسيس

 مكة المكرمة مكة المكرمة خدمات المعتمرين ٪100 لاير 3،000،000 فرع شركة مكة لإلنشاء والتعمير 1

 تها املئوية )ريال(إمجايل أرباح النشاط ونسب تها املئوية )ريال(النشاط ونسبإمجايل إيرادات  ــانـــــــالبي

 ٪ (0.82) (2.294.495) ٪0.09 420.611 لخدمات المعتمرين شركةالفرع 

 ٪ (0.82) (2.294.495) ٪0.09 420.611 اإلمجــــايل
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 : األعماهل املستقبلية والتوقعات املهمة الشركة وقرارات خطط (2

كما في في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة  الشركة  اتاستثمار  (أ
مساهمة بحصة عينية وحقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل ه 29/4/1441

ويبلغ ، سهم 96،392،516لاير، تمثل عدد  963،925،160( قيمتها 1عمر )
مبلغ ه 29/4/1441تقييم األسهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في 

، وتتوقع الشركة زيادة القيمة السوقية لألسهم خالل لاير 1،508،542،875وقدرة 
 .السنوات القادمة

( والذي يعتبر امتدادًا طبيعياً 2الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر ) اتاستثمار  (ب
 70( ومرتبط به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره 1لمشروع تطوير منطقة جبل عمر )
مع العلم بأن القيمة  مليون لاير 4.6 مبلغ حوالي مليون لاير وعائد إيجارها السنوي

مليون لاير، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها  99السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ 
في هذه المنطقة المتميزة خالل السنوات القادمة، نظرًا لقربها من المنطقة المركزية 
للحرم المكي الشريف ووقعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وتحظى باهتمام 

 .المستثمرين خالل الفترة القليلة القادمة
هـ 25/1/1435( يوم الخميس بتاريخ 133دارة الشركة في اجتماعه رقم )قرر مجلس إ (ج

م بالمساهمة في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير والتي 2013نوفمبر  28الموافق 
الموافق ه 25/4/1435تقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، وفي تاريخ 

صة نقدية قدرها الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحت م قام25/2/2014
 مليون لاير وهذه 104،84لاير من رأس مالها البالغ مليون  28،84٪ بمبلغ 27،50
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، وكذلك ما تم نشره ه4/5/1435المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 
وقد قامت شركة جرهم بتخفيض الماضية،  ةتالسبالتقارير السنوية لشركة مكة خالل األعوام 

م ليصبح 13/11/2018رأس مالها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 
 14،89مليون لاير سعودي مما أدى النخفاض حصة شركة مكة لتصبح  49،8رأس مالها 

 مليون لاير، هذا ولم يتم إنهاء اإلجراءات النظامية الالزمة إلقرار تخفيض رأس مال شركة
وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها أيضًا في هذه المنطقة  ،ه29/4/1441جرهم حتى 

( القريبة من 2المتميزة خالل السنوات القادمة، نظرًا لوقوعها بجوار منطقة جبل عمر )
المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرًة 

 .المستثمرين خالل الفترة القليلة القادمة وكذلك تحظى باهتمام

 ھ14/6/1440( وتاريخ 560أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار اإلداري رقم ) (د

والتطوير التجديدات لمتابعة  شركة مكة لإلنشاء والتعميرمنسوبي بتشكيل لجنة من 

واختيار أنسب المقاولين والموردين )فنيًا ومالياً( وكذلك اإلشراف بفندق وأبراج مكة 

على صرف المستخلصات والتعاقد مع مكتب استشاري للقيام بتقييم األعمال التي يتم 

االتفاق على تنفيذها والمتابعة واإلشراف على األعمال أثناء التنفيذ واستالمها من 

وذلك والمصادقة عليها قبل الصرف،  المقاولين في كل مرحلة ومراجعة المستخلصات

سيكون له األثر مما فندق وأبراج مكة نزالء لزوار و المقدمة  اتلرفع مستوى الخدم

 على اإليرادات.  اإليجابي
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 :إقرارات (3
 
 
 :يلي مباقر شركة مكة لإلنشاء والتعمري ت

 .يححأن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الص (أ
 .أسس سليمة ونـُّفذ بفاعلية أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على (ب
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه. (ج

 جلنة رأي إىل إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية املراجعة نتائج (4
 :الشركة يف الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى يف املراجعة

الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذها  تؤكد إدارة الشركة بأن نظام الرقابة
 بفعالية، وأنه ال يوجد أي مالحظات جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خالل مراجعتها.

 :إدارة املراجعة الداخلية بالشركة

انطالقًا من أهمية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إلى حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد 
ائز هذا التطبيق، وذلك من خالل فحص وتقويم النشاطات المالية واإلدارية والتشغيلية أحد رك

بشكل  استراتيجيتهاللشركة، بهدف توفير المعلومات الدقيقة لإلدارة بكل مستوياتها لتنفيذ 
 ومتابعة كيفية عالجها.مستقباًل، تواجه الشركة قد صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي 

ومن خالل قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة األنشطة المالية واإلدارية التي تمت 
قامت برفع تقريرها ، فقد ه29/4/1441المنتهي في ه 1440/1441خالل العام المالي 

 عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد اتضح للجنة المراجعة اآلتي:

 وهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.تم التأكد من عدم وجود مالحظات ج (أ
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 تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل. (ب

 تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. (ج

 :ومراقبتها املخاطر إدارة سياسةو الشركة ههاتواج التي قد خاطرامل (5

 :املخاطر املاليةإدارة  (1

 ذلك في بما) السوق مخاطر المالية، المخاطر من متنوعة لمجموعة تعرضهاإن أنشطة الشركة 
األجنبية والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار(  العمالت مخاطر

ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات  ،ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
 .األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة

 :خاطرإطار إدارة امل (2

تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم  ▪
بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع  اإلدارة العليا

الوحدات التشغيلية للشركة، إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان، مخاطر العملة، 
 القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.

واإلشراف عليها، يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة  ▪
إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة، يجتمع 
الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات ومشكالت االلتزام بالمعايير إلى مجلس 

 اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.

ريق اإلدارة التنفيذية لتعكس تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل ف ▪

التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، من خالل معايير وإجراءات 
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التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم 

 والتزاماتهم.

الشركة في إدارة المخاطر، تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات  ▪

 وتراجع مدي كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.

تتضمن األدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمه، ذمم مدينة  ▪

الطرق تجارية، ذمم مدينة أخرى، ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى، تم اإلفصاح عن 

 المتبعة في التحقق في السياسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند في القوائم المالية.

 :السوقخماطر  (أ

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 
 المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من

المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر 
 أسعار األسهم.

 :أسعار الفائدةخماطر  (ب

تنتج مخاطر اسعار الفوائد عن التغير في قيمة االداة المالية نتيجة التغيرات بمعدالت 
بمعدالت فائدة  يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية ال. الفائدة السوقية

  .ثابتة أو متغيرة وعليه فإن إدارة الشركة تعتقد بأن مخاطر أسعار الفائدة غير جوهرية
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 :العمالت األجنبية خماطر (ج

تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت 

جنبية خالل دورة األجنبية. إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األ

أعمالها العادية، نظرًا ألن تعامالت الشركة الجوهرية خالل الفترة تمت بالريال السعودي 

والدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي 

 .فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة القائمة بالدوالر األمريكي

 :أسعار السوق األخرى خماطر (د

تتعرض الشركة لمخاطر حقوق الملكية والتي تنشأ من أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع 

واالستثمارات التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم إدارة 

 .مؤشر السوق الشركة بمراقبة نسبة األوراق المالية في محفظتها االستثمارية بناًء على

 :أسعار األسهم خماطر -احلساسية حتليل  (ه

إن جميع استثمارات الشركة المدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول( تمثل استثمارات 
٪ في متوسط أسعار األسهم 3مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، ومن شأن الزيادة بنسبة 
لاير سعودي.  70،637،102في تاريخ التقرير أن تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ 

٪ في أسعار األسهم أن يكون له تأثير يقارب 3ومن شأن االنخفاض بنسبة 
لاير سعودي على حقوق الملكية العائدة للشركة. إن الزيادة أو  70،637،102
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٪ في قيمة األوراق المالية المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكية، 3االنخفاض بنسبة 
 .ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة

 : خماطر االئتمان (و

االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء  مخاطر

بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز 

جوهري لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من األطراف 

ن لها سمات اقتصادية من شأنها ألنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكو 

أن تؤدي إلى إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. للحد من التعرض لمخاطر 

االئتمان، قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان 

قوم على عمالئها. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وت

بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. للتخفيف من هذه 

المخاطر، لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع 

على أساس بيانات العميل وتاريخه في االلتزام بالدفعات. تتم مراقبة الذمم المدينة 

 .القائمة للعمالء بانتظام
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 املالية السنواتخالل  أعماهلا ونتائج وخصومها الشركة ألصول جدول شكل على خالصة (6

 :األخرية اخلمس

 :أهم بنود قائمة المركز المالي )الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين( باأللف لاير (أ

 
 

 ه1441 ه1440 ه1439 ه1438 ه1437 املركز املايل

 529.774 383،096 268،796 349،816 424،886 موجودات متداولة

 2.690.357 3،488،231 6،246،633 7،148،568 4،869،399 األصول األخرى طويلة األجل

 1.313.314 1،329،282 1،346،295 1،364،207 1،378،994 ممتلكات ومعدات

 229.071 225،813 217،555 217،367 211،539 استثمارات عقارية

 4.762.516 5،426،422 8،079،279 9،079،958 6،884،818 إمجايل املوجودات

 434.319 370،931 407،883 359،821 331،451 المطلوبات المتداولة

 31.417 34،440 43،234 40،178 30،112 المطلوبات األخرى

 465.736 405،371 451،117 399،999 361،563 إجمالي المطلوبات

 1.648.162 1،648،162 1،648،162 1،648،162 1،648،162 رأس المال

 1.345.946 2،089،995 4،788،273 5،690،208 3،411،039 من استثمارات متاحة للبيع غير محققة  أرباح

 1.302.672 1،282،894 1،191،727 1،341،589 1،464،054 رباح المدورةاالحتياطيات واأل

 4.296.780 5،021،051 7،628،162 8،679،959 6،523،255 حقوق المساهمينمجموع 

 4.762.516 5،426،422 8،079،279 9،079،958 6،884،818 املساهمني املطلوبات وحقوقإمجايل 



  مكة لإلنشاء والتعمري شركة
 مساهمة سعودية شركة    

             42 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :أهم بنود قائمة الدخل )إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومصروفات( باأللف لاير (ب

 

 

 

 ه1441 ه1440 ه1439 ه1438 ه1437 قائمة الدخل

 477.341 548،674 563،357 598،702 372،330 يراداتاإل

 (197.568) (209،610) (254،580) (259،476) (33،876) يراداتاإلتكاليف 

 279.773 339،064 308،777 339،226 338،454 ربحال إجمالي

 (20.806) (22،793) (19،986) (20،210) (21،937) إدارية اتفو مصر 

 (21.771) -- -- -- -- مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 -- (13،950) -- -- -- في شركة زميلة انخفاض قيمة استثمار

 21.622 5،718 692 1،397 3،573 إيرادات أخرى

 (250) (383) (160) (732) (395) تبرعات

 (22.436) (24،876) (23،233) (21،136) (9،048) الزكاة

 236.132 282،780 266،090 298،545 310،647 صافي الربح

 (630.770) (2،556،798) (903،646) 2،272،400 0،00 اآلخرإجمالي الدخل )الخسارة( الشامل 

 (394.638) 2،274،018 (637،556) 2،570،945 310،647 إمجايل الدخل )اخلسارة( الشامل
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 :التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلمجايل جغرايف حتليل (7

 السنة
 التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة

 اجملموع املنطقة اجلغرافية إمجايل اإليرادات

 477.340.948 مكة المكرمة 477.340.948 ه1440/1441

     

 توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج يف جوهرية فروقات ألي إيضاح (8

 :الشركة أعلنتها
 

سبب االنخفاض إلى انخفاض إيرادات الفندق واألبراج النخفاض أعداد الزوار يعود 
 .، وزيادة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةهذا العام عن العام الماضيوالمعتمرين 

 للمحاسبني السعودية اهليئة من املعتمدة احملاسبة معايري عن فالاخت ألي إيضاح (9
 :القانونيني

المعتمدة للتقارير المالية تعتمد شركة مكة لإلنشاء والتعمير تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
وال ، ھ29/4/1441عن العام المنتهي  وذلك السعودية للمحاسبين القانونيينمن الهيئة 

 .جوهري يوجد أي اختالف

 نسبة التغيري التغيريات ھ1439/1440 ھ1440/1441 انـــالبي م

 ٪( 16.49) (46.647.626) 282.779.803 236.132.177 صافي الربح  1

 ٪( 17.48) (59.290.451) 339.063.892 279.772.411 إجمالي الربح 2

 ٪( 18.64) (59.360.389) 318.327.955 258.967.566 الربح التشغيلي 3
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 :رباحاأل توزيع يف الشركة سياسة (10

( من نظام الشــركة األســاس توزع أرباح الشــركة الصــافية الســنوية بعد حســم 44وفقاً للمادة )
الزكاة المفروضــة شــرعاً على النحو جميع المصــروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها 

 التالي:
٪( من صــــافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشــــركة، ويجوز للجمعية 10يجنب ) (1

٪ من رأس المــال 30العــامــة العــاديــة وقف هــذا التجنيــب متى بلغ االحتيــاطي المــذكور 
 المدفوع.

تجنب نســــــــــبة معينة من للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة أن  (2
 صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

للجمعيــة العــامــة العــاديــة أن تقرر تكوين احتيــاطيــات أخرى، وذلــك بــالقــدر الــذي يحقق  (3
مصــــــلحة الشــــــركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المســــــاهمين. وللجمعية 

طع من صـــافي األرباح مبالغ إلنشـــاء مؤســـســـات اجتماعية لعاملي المذكورة كذلك أن تقت
 الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

للجمعية العامة العادية اســــــــــتخدام األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى القابلة للتوزيع  (4
اواة بين لســـداد المبلغ المتبقي من قيمة الســـهم أو جزء منه، على أال يخل ذلك بالمســـ

 المساهمين.
٪من رأس مال الشــــــــــركة 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمســـــــــــاهمين تعادل ) (5

 المدفوع(.
( من 76( من نظام الشركة األساس، والمادة )20مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )

أن ٪ من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة( على 5نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم )
 يكون متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
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نسب األرباح التي يتم توزيعها على املساهمني خالل الفرتات املختلفة من السنة املالية  (11
 إضافة إىل نسبة األرباح املقرتح توزيعها يف نهاية السنة املالية وإمجايل هذه األرباح:

أرباح يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع للتوزيع، و شركة مكة ليس لديها أرباح مرحلية قابلة 
لاير بواقع  247،224،360٪ من رأس المال بمبلغ 15نسبة قدرها على مساهمي الشركة ب

مبلغ ه 1440/1441لاير للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خالل العام المالي  1.5
٪، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية 14،30مليون لاير بنسبة عائد قدرها  236
توزيع األرباح، والمقرر عقُدها بتاريخ  ىوالثالثون لمساهمي الشركة عل الثالثة
 .بمشيئة اهلل تعالىه 26/8/1441

 الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح: (12

بمحافظهم يتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوطة 
االستثمارية، أما حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الشركة 

 الستالم أرباحهم نقداً.
وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الجمعية بمشيئة اهلل، فإن تاريخ أحقية صرف األرباح للعام المالي 

الشركة لدى شركة  ستكون للمساهمين المسجلين في سجالته 29/4/1441المنتهي في 
مركز إيداع األوراق المالية "إيداع" كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق يوم 

، ومن المتوقع ه26/8/1441ة والثالثون بتاريخ لثاثانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ال
  تعالى.يوم عمل بعد إقرار الجمعية بمشيئة اهلل 15البدء في توزيع األرباح خالل 

وفي هذا الخصوص يأمل مجلس إدارة الشركة من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون 
شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية 
 )تداول( بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات االستثمارية

 000.، ليسهل إيداع األرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة اهلل تعالىورقم اآليبان المرتبطة بها
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 جملس أعضاء تعود ألشخاص )عدا التصويت يف األحقية ذات األسهم فئة يف مصلحة ألي وصف (13
( 45) 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 (14
 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 

شركة مجموعة بن الدن  1
 السعودية المحدودة

16،338،869 9،91٪ 16،338،869 9،91٪ 0،00 

 (٪4،90) ٪2،54  4،182،570 ٪7،44 12،258،566 المؤسسة العامة للتقاعد  2

 اسم العضو م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة صايف التغيري
  ٪نسبة التملك عدد األسهم  ٪نسبة التملك عدد األسهم ٪التغري 

1 
عبدالرحمن عبدالقادر محمد 

 0،00 0،00 ٪6،4248 10،589،005 ٪6،4248 10،589،005 *فقيه

2 
اهلل إبراهيم إبراهيم عبد 

 السبيعي
2،000 0،0013٪ 2،000 0،0013٪ 0،00 0،00 

3 
أحمد عبدالعزيز سليمان 

 الحمدان
1،377 0،0008٪ 1،377 0،0008٪ 0،00 0،00 

4 
حمزة محمد صالح حمزة 

 صيرفي
6،444 0،0039٪ 6،444 0،0039٪ 0،00 0،00 



  مكة لإلنشاء والتعمري شركة
 مساهمة سعودية شركة    

             47 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 

سهم  8،781،731القادر محمد فقيه، وعدد  الرحمن عبد عبد /سهم باسم 1،807،274تتضمن نسبة التملك عدد  *\

 القادر فقيه للتطوير. الرحمن عبد باسم شركة عبد

 اسم العضو م
 نهاية العام بداية العام

 نسبة صايف التغيري
  ٪نسبة التملك عدد األسهم  ٪نسبة التملك عدد األسهم ٪التغري 

5 
زياد بسام محمد سليمان 

 البسام
1،000 0،0006٪ 1،000 0،0006٪ 0،00 0،00 

6 
سهيل بن حسن عبد الملك 

 قاضي
12،882 0،0078٪ 12،882 0،0078٪ 0،00 0،00 

7 
 0،00 0،00 ٪0،3613 595،573 ٪0،3613 595،573 شركة بن الدن للتنمية العقارية 

ويمثلها: صالح محمد عوض بن 
 -- -- -- -- -- -- الدن

8 
د/ضيف اهلل عمر ضيف اهلل 

 0،00 0،00 ٪0،0006 1،000 ٪0،0006 1،000 الغامدي

9 
 0،00 0،00 ٪4،8862 8،053،205 ٪4،8862 8،053،205 ويمثلها:  ألوقافالهيئة العامة ل

 -- -- -- -- -- --   الفايزهيثم محمد عبدالرحمن 

10 
منصور عبد اهلل سليمان بن 

 سعيد
1،328 0،0008٪ 1،328 0،0008٪ 0،00 0،00 

 0،00 0،00 0،00 0،00 0،00 0،00  إبراهيم محمد  إبراهيم العيسى 11
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 :تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل (15

 .)ال يوجد(ال ينطبق 
مذكرات  أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف (16

 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 (17

 :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 (18

 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 (19

 :األسهم هذه استخدامات

 ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.
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 غري الطلب أم عند السداد واجبة أكانت )سواء الشركة على قروض بأي املتعلقة املعلومات (20
دفعتها  مبالغ وأي هلا التابعة والشركات للشركة اإلمجالية باملديونية وكشف ذلك(،
ومدته  هلا املاحنة اجلهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل للقروض سداداً  الشركة
  .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال ويف املتبقي، واملبلغ

ه الموافق 3/1/1441بتاريخ  بنك البالد توقيع اتفاقية إطار عام تسهيالت ائتمانية معتم 
أربعمائة وخمسون )مليون لاير  450بمبلغ م للحصول على تسهيال ائتمانية 2/9/2019

فترة سماح سنتين، وفقاً  شاملةلمدة تسع سنوات  متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مليون لاير(
م 16/6/2019ه الموافق 13/10/1440وتاريخ  198رقم الشركة لقرار مجلس إدارة 

م 4/9/2019ه الموافق 5/1/1441وتاريخ  201عدل بقرار مجلس اإلدارة رقم موال
 م.10/11/2019ه الموافق 13/3/1441وتم اإلعالن في موقع تداول بتاريخ 

 :اوأسبابه الطلبات تلك وتواريخ املساهمني لسجل الشركة طلبات عدد (21

 سبب الطلب تاريخ الطلب م

 إجراءات الشركات م6/1/2019 1

 إجراءات الشركات م2/4/2019 2

 الجمعية العامة  م1/5/2019 3

 ملف األرباح  م5/5/2019 4

 إجراءات لشركات م27/8/2019 5

 إجراءات الشركات م3/12/2019 6

 بيانات الميزانية/ سجل المساهمين م26/12/2019 7

 بيانات الميزانية/ القيود م26/12/2019 8
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 وأمساء األخرية املالية السنة لالخ املنعقدة للمساهمني العامة اجلمعيات تواريخبيان  (22

 :اجلمعيات هلذه احلاضرين اإلدارة جملس أعضاء

( اجتماع جمعية 1عدد ) ھ1441 /1440الشركة خالل السنة المالية عقد مجلس إدارة 
 عامة عادية كالتالي:

الموافق  ھ26/8/1440ية والثالثون( بتاريخ ناثاجتماع الجمعية العامة العادية )ال
 م، وقد حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:1/5/2019

 األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه. (1
 الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي. (2
 .األستاذ/ إبراهيم عبد اهلل إبراهيم السبيعي (3
 األستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي. (4
 األستاذ/ زياد بسام محمد البسام. (5
 .ستاذ/ صالح محمد عوض بن الدناأل (6
 .الدكتور/ ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي (7
 األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان بن سعيد. (8
 األستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى.  (9
 .هيثم محمد عبدالرحمن الفايزاألستاذ/  (10

قدت التي اإلدارة جملس اجتماعات عدد (23
ٌ
 انعقادها، وتواريخ األخرية، املالية السنة لالخ ع

 :احلاضرين أمساء فيه موضحاً  اجتماع كل حضور وسجل

حتى ه 1/5/1440)الفترة من ه 1440/1441عقد مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
 التالي:، وذلك وفقاً للبيان بالتمرير قرار( 12عدد )اجتماع و  (1عدد ) ه(29/4/1441
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 بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير √ بالتمرير بالتمرير

2 
سهيل بن حسن عبدالملك 

 قاضي

نائب 
 رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

 بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير √ بالتمرير بالتمرير

إبراهيم عبد اهلل إبراهيم  3
 السبيعي

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

 بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير بالتمرير √ بالتمرير بالتمرير

سليمان أحمد عبد العزيز  4
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 :عالقة ذي طرفو الشركة بني صفقة ألي وصف (24

 وطرف ذي عالقة(.شركة يوجد أي صفقة بين الال ال ينطبق )
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 ه.26/8/1440خ آخر اجتماع للجمعية العامة ملساهمي الشركة يف تاري
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 ألحد مصلحةأو كانت فيها  وفيها فيها، طرفاً  الشركة تكونالتي  عقودال أوبيان األعمال  (25

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

دون ، األخرى قيمة اإليجارات في هذه العقود تعادل قيمة المثل للمحالت والشقق المؤجرة *
 .مزايا تفضيلية

 كبار أحد أو الشركة إدارة جملس أعضاء أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (26
 :مكافآت أي عن التنفيذيني

ه( 29/4/1441حتى ه 1/5/1440)الفترة من ه 1440/1441تم خالل العام المالي 
تنازل رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر 

 *قيمة العقد  مدة العقد  طبيعة العقد اسم العضو صاحب املصلحة  م
 األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه 1

 رئيس مجلس اإلدارة 
 لاير2،147،838 سنوي  2م188استئجار معرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 

 األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه 2
 رئيس مجلس اإلدارة 

 لاير 672،500 سنوي  2م225شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها استئجار 

 األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه 3
 رئيس مجلس اإلدارة 

 لاير 146،000 سنوي .لعرض لوحات إعالنية بالمركز التجارياستئجار موقع 

 عبدالرحمن عبدالقادر فقيهاألستاذ/  4
 رئيس مجلس اإلدارة 

 لاير 46،800 سنوي  2م36مكتب بالمركز التجاري مساحته استئجار 

 األستاذ/ زياد بسام محمد البسام 5
 عضو مجلس اإلدارة 

 لاير 235،700 سنوي )مكتبة صوتيات( 2م16معرض بالمركز التجاري مساحته استئجار 

 البساماألستاذ/ زياد بسام محمد  6
 لاير 100،550 سنوي )مكتبة صوتيات( 2م 7استئجار ركن بالمركز التجاري مساحته  عضو مجلس اإلدارة 
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)مكاتب اإلدارة العامة للشركة  االنتفـاع واالستخدام لألماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة،
 :وبيانها على النحو التالي( 2م 5000بمركز فقيه التجاري، ومستودع الليث )مساحته حوالي 

 لاير    800،000                    لمكاتباقيمة إيجار  (1
 لاير    100،000             مستودعالقيمة إيجار  (2

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            
 لاير       900،000      ــالي ـــــــــــــاإلجم            

لس اإلدارة وقد بلغت القيمة اإلجمالية ألجر االنتفاع واالستخدام لألماكن العائدة لرئيس مج
األســــــــــتاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن الســــــــــنوات 

حتى العام المالي ه 26/11/1405الســـــــــــابقة منذ ابتداء فكرة تأســــــــــيس الشــــــــــركة في 
 1،495،077لاير، وذلك بخالف مبلغ  34،307،964مبلغ وقدره ه 1440/1441

لاير  123،412ن نفقات تأســــــيس الشــــــركة، ومبلغ لاير تبرع بها رئيس مجلس اإلدارة ضــــــم
لاير تمثل حصة أرباح أسهم المصلى  771،196، ومبلغ ه1416مكافأة عضويته عن عام 

 ه.29/4/1416في األرباح الموزعة عن العام المنتهي في 

 :األرباح يف حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (27

 .في األرباح حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه اتفاق تنازلأي ترتيبات أو ال يوجد 

 :الشركة موظفي ملصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان (28

 موظفي لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي اآلنال يوجد لدى الشركة حتى 
 وجاري إعداد دراسة لهذا الموضوع من قبل مجلس إدارة الشركة. ،الشركة
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 :للشركة االجتماعية املساهمات (29

قي مناطق ابمسئولياتها االجتماعية تجاه المجتمع سواًء بمكة المكرمة أو بتضطلع شركة مكة 
المملكة بشكل عام، وذلك من خالل تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة 

 المختلفة. شركةت وقطاعات الاللمجتمع من خالل إدار 

بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ه 1440/1441قامت الشركة خالل العام المالي  (1
 منها على سبيل المثال:لاير ألف  250حوالي 

 المشاركة في رعاية جائزة مكة للتميز. ▪

وتهيئة المناخ الشركة تساهم في العمل على خفض درجات الحرارة الشديدة كما أن  (2
 :المالئم لزوار بيت اهلل الحرام

حيث أنها تقوم بالمشاركة في تنفيذ المشروع الخيري لتلطيف المناخ بالتبريد الضبابي 
وذلك في الساحات الخارجية للحرم المكي، وشارع المسيال، ه 1431والهواء منذ عام 

اب علي بن أبي طالب وسور القصور الملكية، وساحة الغزة، ومواقف الحافالت بساحة ب
رضي اهلل عنه، وسطح الحرم، باإلضافة إلى منطقة أجياد ومازالت الدراسات والتوسعات 

  مستمرة.
علمًا بأن الشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للمشروع، كما تقوم بتأمين مستلزمات 

لتشغيل  التشغيل من قطع الغيار وخالفة، كما تقوم بتأمين المياه والكهرباء الالزمة
 المحطات التي يصل عددها إلى أربع محطات رئيسية حول الحرم المكي الشريف.
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 :ساهم مركز شركة مكة التجاري في تقديم المساهمات االجتماعية التاليةي ذلكك (3
تم استضافة عدد من الوفود الداخلية والخارجية قاصدي بيت اهلل الحرام بمصلى  فقد

إلقاء المحاضرات الدينية وفتاوى المعتمرين ، وذلك بالمركز التجاري بدون قيمة إيجاريه
للجمعيات الخيرية والوزارات ، وذلك خدمة والتعريف بأعمال الحج والعمرة وإفطار صائم

 : مثلالحكومية 
 .الشئون اإلسالميةوزارة  ▪
 فرع وزارة اإلعالم بالعاصمة المقدسة. ▪
 مركز التوعية اإلسالمية بمنطقة الحرم. ▪
 هدية الحاج والمعتمر الخيرية.جمعية  ▪

 :بالمساهمات االجتماعية التاليةفندق وأبراج مكة ساهم ي وأيضاً  (4

تقديم بعض الخدمات في براج األفندق و ال ساهمفي إطار برامج المساهمة االجتماعية 

 التالي: وهي على النحو االجتماعية 

دعم السعوديين )تمهير( في القطاع الخاص في هدف صندوق برنامج المشاركة في  ▪

 .م11/9/2019تنمية الموارد البشرية 

اليوم العالمي لكبار السن في الحفل المقام في قسم السيدات والرجال المشاركة في  ▪

 .م5/10/2019بتاريخ 
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القيام بحملة توعوية في الفندق باستضافة فريق طبي من مستشفى الملك عبداهلل  ▪

رطان الثدي ـــــــوم العالمي لســــــدق في اليــــــات الفنــــــزالء وموظفــــة نــــة لتوعيـــالطبي

 .م18/10/2019 -17

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

استضافة طالب كلية نياجرا وعمل برنامج تعريفي عن فندق وأبراج مكة مع جولة على  ▪

 .20/11/2019جميع أقسام الفندق 

توزيع الهدايا مع المشاركة في اليوم العالمي للطفل بعمل مسابقات وأنشطة زراعية  ▪

 .25/11/2019على األطفال 

 الثديحملة توعية بفندق وأبراج مكة في اليوم العالمي لسرطان 
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 :بعمل عدة برامج تدريبية لموظفي الفندق واألبراج منهاقسم التدريب بالفندق قيام  ▪

  م.3/9/2019نشاطات بناء الفريق بتاريخ دورة  -

 م.22/10/2019 – 21دورة القيادة والتوجيه بتاريخ  -

 م.27/11/2019دورة إدارة الغضب بتاريخ  -

 بأقسام الحجوزات واألغذية والمشروبات بفندق وأبراج مكةمقابالت التوظيف للشباب السعودي 
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م 2019تدريب طالب كلية لوريت وجامعة أم القرى بقسم التدريب بالفندق قيام  ▪

 .وذلك ضمن فعاليات دعم الشباب السعودي وتوعيتهم بقطاع السياحة والفندقة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السعوديتنظيم برنامج لتدريب طالب كلية لوريت وجامعة أم القرى بفندق وأبراج مكة ضمن برنامج دعم الشباب 

 تنظيم فندق وأبراج مكة برنامج اكتشف المهن في األنشطة السياحية احتفال فندق وأبراج مكة باليوم الوطني للمملكة مع النزالء
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 :أعضائه وتصنيف اإلدارة جملس تكوينبيان  (30

 

 صفة العضوية تكوين جملس اإلدارة م العضواس م
 )تنفيذي/ غري تنفيذي/ مستقل(

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيهاألستاذ/  1

 مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي  2

 مستقل عضو  األستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان 3

 مستقل عضو  األستاذ/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي 4

 تنفيذي عضو  صالح حمزة صيرفياألستاذ/ حمزة محمد  5

 مستقل عضو  األستاذ / زياد بسام محمد البسام 6

 غير تنفيذي عضو  األستاذ/ صالح محمد عوض بن الدن 7

 مستقل عضو  الدكتور/ ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي  8

 مستقل عضو  األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان بن سعيد 9

 مستقل عضو  ىالعيسإبراهيم األستاذ/ إبراهيم محمد  10

 غير تنفيذي عضو   هيثم محمد عبدالرحمن الفايزاألستاذ/  11
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 أمساء أعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم احلالية (31
 :والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم

 :أعضاء جملس اإلدارة (أ

 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر  1
 محمد فقيه

رئيس جملس إدارة شركة  -
 .مكة لإلنشاء والتعمري

رئيس جملس إدارة شركة  -
 مزارع فقيه للدواجن.

رئيس جملس إدارة شركة  -
عبدالرمحن عبدالقادر فقيه 

 للتطوير احملدودة.

رئيس جملس إدارة  -
جبل عمر للتطوير  شركة

 سابقاً. 

تلقى تعليمه يف  -
 مدارس مكة املكرمة

 

شركة مؤسس وصاحب  -
 مزارع فقيه للدواجن.

مؤسس وصاحب سلسلة  -
 مطاعم الطازج.

مؤسس وصاحب جمموعة  -
 فقيه للمشاريع السياحية.

رئيس جملس إدارة مؤسس و  -
 .شركة مكة لإلنشاء والتعمري

مؤسس ورئيس سابق  -
جبل عمر  ة شركةإدار جمللس 

 للتطوير.
الدكتور/ سهيل حسن  2

 عبدالملك قاضي 
نائب رئيس جملس إدارة  -

 .شركة مكة لإلنشاء والتعمري
 مدير جامعة أم القرى -

 .سابقاً 
بكالوريوس الرتبية  -

 وعلم النفس.
ماجستري إدارة  -

 تربوية.
دكتوراه يف نظم  -

 التعليم.

خربات يف جمال التعليم  -
شئون احلج والعمرة/ العايل/ 

اخلدمات العامة والبلدية/ 
اخلدمات التطوعية والتنمية 

 البشرية.
 عضو جملس الشورى. -
 مساعد أمني مدينة جدة. -
عضو ونائب الرئيس  -

للمؤسسة األهلية ملطويف 
 حجاج الدول العربية.

عضو مؤسسة املدينة  -
 للصحافة والنشر.
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0000000000 

 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان  3
 الحمدان

رئيس جمموعة املستشار  -
أمحد احلمدان للتنمية 

 واالستشارات 

وكيل وزارة املالية  -
 املمثل املايل املساعد

  .سابقاً 

بكالوريوس جتارة  -
 حماسبة وإدارة أعمال

 مستشار مايل وإداري. -
مستشار مايل وإداري  -

جملموعة شركات حممد 
 حسني العمودي.

مستشار لرئيس جملس  -
إدارة جمموعة بن الدن 

 السعودية.
رئيس مركز املسئولية  -

االجتماعية بالغرفة 
التجارية الصناعية مبكة 

 املكرمة.
األستاذ/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم  4

 السبيعي
رئيس جملس إدارة جمموعة  -

 لالستثمار.السبيعي 
 

نائب مدير فرع  -
البنك السعودي 

 األمريكي سابقاً.
 

 ثانوية عامة. -
دورات يف )أعمال  -

 -البنوك املصرفية 
 –اللغة االجنليزية 

 الكمبيوتر(.
 

خربات يف األعمال  -
 –والتجارية  –املصرفية 

 –والعقارات 
 واالستثمارات.

عضو جملس إدارة بنك  -
 اجلزيرة.

إدارة بنك عضو جملس  -
 البالد.

عضو جملس إدارة شركة  -
 األمسنت العربية احملدودة.

عضو جملس إدارة وجلنة  -
املراجعة شركة جبل عمر 

 للتطوير.
عضو جملس إدارة الغرفة  -

 التجارية الصناعية جبدة.
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 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة  5
 صيرفي

مؤسسة نائب رئيس  -
صاحل صرييف للتجارة العامة 

  .واإلعمار

رئيس تنمية  -
املشاريع العقارية 
مؤسسة حممد صاحل 

 صرييف سابقاً.
 

بكالوريوس إدارة  -
 أعمال.

دراسات متخصصة  -
 يف فن العمارة.

العمل املصريف خلدمة  -
 حجاج بيت اهلل احلرام.

عضو اجمللس االستشاري  -
 الشريف جامعة عفت.

مؤسس ومدير أثر  -
 غالريي.

عضو جملس إدارة الشركة  -
السعودية للفنادق 

 والتعهدات احملدودة.
عضو جملس إدارة اجمللس   -

 الفين السعودي.
األستاذ / زياد بسام محمد  6

 البسام
الرئيس التنفيذي جملموعة  -

 البسام.
املدير اإلداري  -

 سابقاً. البسام لشركة
بكالوريوس إدارة  -

 أعمال.
عضو جملس منطقة مكة  -

 املكرمة.
نائب رئيس جملس إدارة  -

الغرفة التجارة الصناعية 
 جبدة.

عضو جملس إدارة شركة  -
 بروج للتأمني التعاوين.

عضو جملس إدارة شركة  -
 جبل عمر للتطوير. 

عضو جملس إدارة شركة  -
 مكني السعودية.

إدارة شركة  عضو جملس -
 البلد األمني.

عضو جملس االستثمار  -
 بالباحة.

عضو جملس إدارة شركة  -
الزاد األمريكية 

 لالستثمارات.
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 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ صالح محمد عوض بن  7
 الدن

الرئيس التنفيذي لشركة  -
املشاريع إدارة وإمناء 

 العقارية.

نائب الرئيس األعلى  -
جملموعة بن الدن 

 السعودية سابقاً.

بكالوريوس إدارة  -
 أعمال.

عضو جملس إدارة شركة  -
 مدينة املعرفة االقتصادية.

رئيس جملس إدارة شركة  -
 اخلبري لالستشارات املالية.

عضو جملس إدارة الغرفة  -
 التجارية الصناعية جبدة.

إدارة شركة عضو جملس  -
 هيجر فيلد السعودية.

عضو جملس إدارة شركة  -
أرض مدينة جازان 

 االقتصادية.
الدكتور/ ضيف اهلل عمر ضيف اهلل  8

 الغامدي 
مستشار شركة نسيل  -

 القابضة.
مدير عام شركة آرا  -

 للتجارة واملقاوالت
 سابقاً.

بكالوريوس هندسة  -
 مدنية.

 دكتوراه هندسة مدنية. -

هيئة تدريس قسم عضو  -
اهلندسة املدنية ومدير عام 
املشاريع والصيانة جامعة 

 القصيم.
عضو جملس إدارة شركة  -

 أمسنت جنران.
عضو جملس إدارة  -

الشركة السعودية 
 للسيارات.

األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان  9
 بن سعيد

مدير عام شركة منصور  -
عبداهلل بن سعيد وشركاه 

 للمقاوالت العامة.

 شركة مكةمدير عام  -
 لإلنشاء والتعمري سابقاً.  

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

عضو جملس إدارة شركة  -
 البلد األمني.

عضو جملس املديرين  -
 شركة واحة مكة.

عضو جملس املديرين  -
 شركة البيئة املثالية.

مشرف عام جملموعة بن  -
كي الدن باحلرم امل

 واملشاعر.
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 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم  10
 العيسى

نائب رئيس جملس إدارة  - ال يوجد -
 .سابقاً  شركة أصيلة

بكالوريوس إدارة  -
 .أعمال

خربات يف جمال  -
االستثمارات العقارية 

العامة واملقاوالت 
واإلعالن واألعمال 

 التجارية والصناعية.
املشاركة يف العديد يف  -

جمالس إدارة الشركات 
املسامهة والبنوك حملياً 

 وعاملياً.
رئيس جملس إدارة  -

 جمموعة طيبة القابضة.
عضو جملس إدارة  -

أم القرى للتنمية شركة 
 .واإلعمار

عضو جملس إدارة  -
شركة كنان الدولية 

 .العقاريللتطوير 
هيثم محمد عبدالرحمن  /األستاذ 11

  الفايز.
الرئيس التنفيذي للذراع  -

االستثماري باهليئة العامة 
 لألوقاف.

نائب رئيس برنامج  -
الشراكات االسرتاتيجية 
لصندوق الشراكات 

 االسرتاتيجية سابقاً.

بكالوريوس نظم  -
 املعلومات اإلدارية.

ماجيستري إدارة  -
 أعمال.

الرئيس التنفيذي  -
لالستثمارات احمللية بشركة 

 .اململكة القابضة
رئيس االستثمارات  -

املباشرة يف شركة 
 أرامكو.

رئيس استثمارات أموال  -
 .شركة جدوى لالستثمار

حملل اقتصادي للدول  -
النامية يف برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي بسويسرا 

العمل يف صندوق  -
التنمية الصناعية 

 السعودي.
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 أعضاء اللجان: (ب

 : أعضاء جلنة املراجعة (1

 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ / زياد بسام محمد  1
 البسام

الرئيس التنفيذي جملموعة  -
 البسام.

املدير اإلداري  -
 لشركة البسام.

بكالوريوس إدارة  -
 أعمال.

منطقة مكة عضو جملس  -
 املكرمة.

نائب رئيس جملس إدارة  -
الغرفة التجارة الصناعية 

 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.
عضو جملس االستثمار  -

 بالباحة.
عضو جملس إدارة شركة  -

الزاد األمريكية 
 لالستثمارات.

األستاذ/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم  2
 السبيعي

رئيس جملس إدارة جمموعة  -
 السبيعي لالستثمار.

 

نائب مدير فرع  -
البنك السعودي 

 األمريكي سابقاً.
 

 ثانوية عامة. -
دورات يف )أعمال  -

اللغة  -البنوك املصرفية 
 –االجنليزية 

 الكمبيوتر(.
 

خربات يف األعمال  -
 –والتجارية  –املصرفية 

 –والعقارات 
 واالستثمارات.

عضو جملس إدارة بنك  -
 اجلزيرة.
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عضو جملس إدارة بنك  -
 البالد.

عضو جملس إدارة شركة  -
 األمسنت العربية احملدودة.

إدارة وجلنة عضو جملس  -
املراجعة شركة جبل عمر 

 للتطوير.
عضو جملس إدارة الغرفة  -

 التجارية الصناعية جبدة.
األستاذ/ صالح محمد عوض بن  3

 الدن
الرئيس التنفيذي لشركة  -

إدارة وإمناء املشاريع 
 العقارية.

نائب الرئيس  -
األعلى جملموعة بن 
الدن السعودية 

 سابقاً.

بكالوريوس إدارة  -
 أعمال.

عضو جملس إدارة شركة  -
 مدينة املعرفة االقتصادية.

رئيس جملس إدارة شركة اخلبري  -
 لالستشارات املالية.

عضو جملس إدارة الغرفة  -
 التجارية الصناعية جبدة.

عضو جملس إدارة شركة  -
 هيجر فيلد السعودية.

عضو جملس إدارة شركة أرض  -
 مدينة جازان االقتصادية.

منصور عبداهلل سليمان  األستاذ/ 4
 بن سعيد

مدير عام شركة منصور  -
عبداهلل بن سعيد وشركاه 

 للمقاوالت العامة.

شركة مدير عام  -
لإلنشاء والتعمري  مكة

 سابقاً.  

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

عضو جملس إدارة شركة البلد  -
 األمني.

شركة عضو جملس املديرين  -
 واحة مكة.

عضو جملس املديرين شركة  -
 البيئة املثالية.

مشرف عام جملموعة بن الدن  -
 باحلرم املكي واملشاعر.
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 :أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات (2

 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان  1
 بن سعيد

مدير عام شركة منصور  -
عبداهلل بن سعيد وشركاه 

 للمقاوالت العامة.

شركة مدير عام  -
لإلنشاء والتعمري  مكة

 سابقاً.  

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

عضو جملس إدارة شركة البلد  -
 األمني.

عضو جملس املديرين شركة  -
 واحة مكة.

املديرين شركة عضو جملس  -
 البيئة املثالية.

مشرف عام جملموعة بن الدن  -
 باحلرم املكي واملشاعر.

األستاذ / زياد بسام محمد  2
 البسام

الرئيس التنفيذي جملموعة  -
 البسام.

املدير اإلداري  -
 لشركة البسام.

بكالوريوس إدارة  -
 أعمال.

عضو جملس منطقة مكة  -
 املكرمة.

إدارة نائب رئيس جملس  -
الغرفة التجارة الصناعية 

 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.
عضو جملس االستثمار  -

 بالباحة.
عضو جملس إدارة شركة  -

ريكية الزاد األم
 لالستثمارات.
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 اخلربات املؤهالت العلمية السابقةالوظيفة  الوظيفة احلالية العضو  اسم م

األستاذ/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم  3
 السبيعي

رئيس جملس إدارة جمموعة  -
 السبيعي لالستثمار.

 

نائب مدير فرع  -
البنك السعودي 

 األمريكي سابقاً.
 

 ثانوية عامة. -
دورات يف )أعمال  -

اللغة  -البنوك املصرفية 
 –االجنليزية 

 الكمبيوتر(.
 

خربات يف األعمال  -
 –والتجارية  –املصرفية 

 –والعقارات 
 واالستثمارات.

عضو جملس إدارة بنك  -
 اجلزيرة.

عضو جملس إدارة بنك  -
 البالد.

عضو جملس إدارة شركة  -
 األمسنت العربية احملدودة.

إدارة وجلنة عضو جملس  -
املراجعة شركة جبل عمر 

 للتطوير.
عضو جملس إدارة الغرفة  -

 التجارية الصناعية جبدة.
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 :اإلدارة التنفيذية (ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلربات املؤهالت العلمية ةبقاسالوظيفة ال الوظيفة احلالية مــــساال م

األستاذ/ سراج حمزة عبداهلل  1
 عتيق

مدير عام شركة مكة  -
  .والتعمريلإلنشاء 

مدير عام فندق  -
 الشهداء.

 

 .دبلوم لغة إجنليزية -
 .ثانوية عامة -

 العمل يف بنك الرياض -
املدير التنفيذي مث  -

املدير العام لقطاع األبراج 
 بشركة مكة.

مدير عام اإلدارة العامة  -
 العقارية بشركة مكة.

مدير عام املركز  -
 التجاري بشركة مكة.

عبدالمنعم األستاذ/ محمد  2
 محمد عبداهلل

مدير اإلدارة املالية لشركة  -
 .مكة لإلنشاء والتعمري

اإلدارة املالية مدير  -
شركة املقاولون ل

عثمان أمحد ) العرب
 (. عثمان

 .بكالوريوس جتارة -
 

شركة لاإلدارة املالية مدير 
عثمان ) املقاولون العرب

 (.أمحد عثمان
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 عضوًا يف الشركة إدارة جملس عضو يكون التي وخارجها اململكة داخل الشركات أمساء (32
 :والسابقة احلالية إدارتها جمالس

 ةلسابقا عضوياتال ة احلاليةعضويال العضو اسم م

 . للدواجن شركة مزارع فقيه - األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه 1
شركة عبدالرمحن فقيه للتطوير  -

 احملدودة.
بذور الصويا شركة عصري  -

 ومشتقاهتا )صويا(.
شركة عبدالرمحن فقيه إلدارة  -

 وتشغيل املدارس احملدودة.

 شركة جبل عمر للتطوير. -
 شركة الكهرباء مبكة املكرمة والطائف. -
 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(. -

 الرئيس للمؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية.عضو ونائب  - جمموعة فتيحي. - الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي  2
 عضو مؤسسة املدينة للصحافة والنشر. -

 شركة جبل عمر للتطوير. - ال يوجد األستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان 3
 الشركة املتحدة للتأمني التعاوين. -
 شركة احلمدانية العربية احملدودة. -

 بنك اجلزيرة. - ال يوجد عبداهلل إبراهيم السبيعياألستاذ/ إبراهيم  4
 بنك البالد. -
 شركة األمسنت العربية احملدودة. -
 شركة جبل عمر للتطوير. -

 ال يوجد ال يوجد األستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 5
 شركة مكني السعودية. - األستاذ / زياد بسام محمد البسام 6

 .والتطويرشركة جرهم للتنمية  -
 شركة بروج للتأمني التعاوين. -

 شركة جبل عمر للتطوير. -
 شركة عقارية. -
 شركة سبيس تون اإلعالمية. -
 شركة الزاد األمريكية لالستثمارات. -
 عضو جملس منطقة مكة املكرمة. -
 نائب رئيس جملس إدارة الغرفة التجارية جبدة  -

الدكتور/ ضيف اهلل عمر ضيف اهلل  7
 الغامدي 

 الشركة السعودية للسيارات. - ال يوجد
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 ةلسابقا عضوياتال ة احلاليةعضويال العضو اسم م

 شركة جبل عمر للتطوير. - ال يوجد األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان بن سعيد 8
 شركة البلد األمني. -
 شركة واحة مكة. -
 شركة البيئة املثالية. -

 شركة مدينة املعرفة االقتصادية. - األستاذ/ صالح محمد عوض بن الدن 9
 شركة جمموعة اجلذور العربية. -
 شركة مواد اإلعمار القابضة. -
 شركة البحر األمحر العاملية. -
 شركة السهم. -
الشركة العاملية للمواد  -

 االستهالكية واألغذية.
 شركة إدارة وإمناء املشاريع. -
 الصوجلان للتجارة.شركة  -
 شركة جمموعة هوتا. -
 .املواينشركة تطوير  -
 .إيبال األوىل للبناء والتعمريشركة  -
 .هوتا ألعمال األساساتشركة  -
 شركة معمار العاملية للتطوير. -
 شركة هوتا لألعمال البحرية.  -
 .شركة ري العاملية للمقاوالت -

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

أم القرى للتنمية شركة  -  العيسىإبراهيم األستاذ/ إبراهيم محمد  10
 واإلعمار.

 املركز الطيب الدويل. -
 

 .أصيلة لالستثمارشركة  -
 الفرنسي.البنك السعودي  -
  جمموعة صافوال. -
 .جمموعة طيبة القابضة -
  .ينبعأمسنت شركة   -
 .املراعيشركة  -
 شركة جدة للتنمية والتطوير العمراين. -
 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. -
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 شركة االستثمارات الرائدة. -
 اجمللس البلدي حملافظة جدة.عضو  -
 اهليئة العامة للطريان املدين. -
 هتامة لإلعالن والتسويق. -
 الشركة السعودية الرتكية القابضة لالستثمار. -
 البنك الفرنسي للشرق. -

 أوقاف لالستثمار. -  هيثم محمد عبدالرحمن الفايزاألستاذ/  11
 شركة حرف لتقنية املعلومات. -
أم القرى للتنمية شركة  -

 . واإلعمار

 ال يوجد 
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من  الشركة إدارة جملس عضو يكون التي وخارجها اململكة داخل الشركات أمساء (33
 :مديريها

 اسم الشركة العضو اسم م

 رئيس مجلس إدارة شركة مزارع فقيه للدواجن األستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه 1

 ال يوجد الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي  2

 رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان للتنمية واالستشارات  األستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان 3

 رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي لالستثمار األستاذ/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي 4

 ال يوجد األستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 5

 الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام األستاذ / زياد بسام محمد البسام 6

 الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية األستاذ/ صالح محمد عوض بن الدن 7

 ال يوجد الدكتور/ ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي  8

 مدير عام شركة منصور عبداهلل بن سعيد وشركاه للمقاوالت العامة األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان بن سعيد 9

 ال يوجد محمد إبراهيم العيسى األستاذ/ إبراهيم 10

 رئيس مجلس إدارة شركة حرف لتقنية المعلومات  هيثم محمد عبدالرحمن الفايزاألستاذ/  11
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 وعدد وأعضائها ورؤسائها وأمساء هذه اللجان ،ومهامها ان اجمللسجل اختصاصات (34

 :ضور لكل عضواحل وبيانات انعقادها وتواريخ اجتماعاتها

 :املراجعة جلنةأوالً: 

 :مهام ومسئوليات جلنة املراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية 

 وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. (1

 من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.طلب أي إيضاح أو بيان  (2

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق المجلس  (3

 عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.

 :وتتلخص مهام ومسئوليات جلنة املراجعة فيما يلي

 :التقارير املاليةأوالً: 

المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها دراسة القوائم  (1

 والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في المسائل التي يطرحها  (2

 المدير المالي أو مسئول االلتزام أو مراجع الحسابات.
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 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة بالتقارير المالية. (3

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في  (4
 شأنها.

 :ثانيًا: املراجعة الداخلية

الشركة، وإعداد تقرير دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في  (1
مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في 
نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة 

ي اجتماع الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل، ويتلى التقرير ف
 الجمعية العامة.

دراسة أي قيود على أعمال إدارة المراجعة الداخلية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء  (2
 أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.

الرقابة واإلشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة، للتأكد من فعاليتها في أداء  (3
والمهام المنوط بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعليها تقديم توصية  األعمال

للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصي بذلك للمجلس فعليها بيان األسباب 
 في التقرير السنوي للشركة.

ردة دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الوا (4
 فيها، مع الدعم الالزم للقيام بأداء عملها بفعالية.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي  (5
 واقتراح مكافأته.
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 :ثالثًا: مراجع احلسابات

وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم،  مراجعي الحسابات رشيحالتوصية لمجلس اإلدارة بت (1
بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، على أال يتجاوز 
مجموع مدة تعيينهم خمس سنوات متصلة، ويجب انقضاء فترة سنتين قبل معاودتهم أعمال 

 المراجعة بالشركة.
ادية التوصية المرفوعة إليه من لجنة يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العامة الع (2

المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة مبيناً أسماء المراجعين الذين تقدموا بعروضهم 
وقيمة أتعابهم، وعلى الجمعية العامة العادية أن تعين من بينهم مراجع حسابات أو أكثر 

 لمراجعة حسابات الشركة.
وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة،  التحقق من استقالل مراجع الحسابات (3

 وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة.
دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال المراجعة بها، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً  (4

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 
 مراجع الحسابات عن أعمال الشركة التي تدخل في نطاق مراجعته.اإلجابة عن استفسارات  (5
 دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. (6

 :رابعًا: ضمان االلتزام

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. .1
 من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق  .2
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع أطراف ذوي عالقة، وتقديم مرئياتها  .3

 حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
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وإبداء  الرفع إلى مجلس إدارة الشـــركة بما تراه من مســـائل ترى ضـــرورة اتخاذ إجراء بشـــأنها .4
  توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

 :اجتماعات جلنة املراجعة

)الفترة من  ھ1440/1441خالل الســــــــــنة المالية  ( اجتماع7عقدت لجنة المراجعة عدد )
أعضاء من بينهم مختص في  ةأربعوتتكون اللجنة من ، ه29/4/1441حتى  ه1/5/1440

 التالي:ذلك وفقاً للبيان و  الشئون المالية والمحاسبية،

 :والرتشيحاتثانيًا: جلنة املكافآت 

 : جلنة املكافآت والرتشيحاتاختصاصات 

 المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسة إعداد (1
 الجمعية من العتمادها تمهيداً  فيها لينظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية، واإلدارة

 املنصب اســم العضو م
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 √ √ √ √ √ √ √ رئيس اللجنة زياد بسام محمد سليمان البسام 1

 √ √ √ √ √ √ √ عضو اللجنة إبراهيم عبد اهلل إبراهيم السبيعي 2

 √ √ √ √ √ √ √ عضو اللجنة صالح محمد عوض بن الدن 3

 √ √ √ √ √ √ √ عضو اللجنة منصور عبد اهلل سليمان بن سعيد  4
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 ها،نع واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير اتباع السياسة تلك في يراعى أن على العامة،
 .تنفيذها من التحققو 

 أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح (2
 .السياسة هذه عن جوهري انحراف

 المتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة (3
 .منها

 وكبار عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصية (4
 . المعتمدة للسياسة وفقاً  بالشركة التنفيذيين

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح (5
 والمعايير للسياسات وفقاً  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية (6

 .باألمانة مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع المعتمدة،
 اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد (7

 .التنفيذية
 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد (8
 مجلس لعضوية المناسبة الخبرات أو المهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية المراجعة (9

 .التنفيذية اإلدارة ووظائف اإلدارة
 التي التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة (10

 .إجراؤها يمكن
 مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلين، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق (11

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان  إذا
 المستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع (12

 .التنفيذيين وكبار
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 كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع (13
 .التنفيذيين

 مع يتفق بما لمعالجتها الحلول واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد (14
 .الشركة مصلحة

 : اجتماعات جلنة املكافآت والرتشيحات

ه 1440/1441( اجتماع خالل السنة المالية 3الترشيحات عدد )و عقدت لجنة المكافآت 
 ، وذلك وفقاً للبيانوتتكون من ثالثة أعضاء( ه29/4/1441وحتى  ه1/5/1440)الفترة من 

 التالي: 

 

 

 املنصب اســم العضو م
في  األولاالجتماع 

 ه 7/5/1440
في  نياالجتماع الثا

 ه 15/3/1441
في االجتماع الثالث 

 ه22/4/1441

 رئيس اللجنة منصور عبد اهلل سليمان بن سعيد 1
√ √ √ 

 عضو اللجنة زياد بسام محمد سليمان البسام 2
√ √ √ 

 عضو اللجنة إبراهيم عبد اهلل إبراهيم السبيعي 3
√ √ √ 
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ق وأسباب ذلك مت تطبيقهما  (35
َ
 :من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطب

 ما عدا الموضح في الجدول التالي: ، الشركة تطبق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات

 أسباب عدم التطبيق الفقرة /املـادة نص الفقرة /رقم املادة

تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو  7 /11
إلى أسهم عادية، وذلك بناًء على نص في نظام الشركة األساس ووفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 

 الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

 ال ينطبق 
لشركة ايتضمن نظام  )ال

 بذلك(نص  األساس
يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص  18

 اللياقة الصحية(. –المعرفة المالية  –القدرة على التوجيه  –الكفاءة  –)القدرة على القيادة  ما يلي:
  ةمادة استرشادي

 ةاسترشادي فقرة السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في  ب /32

 ةاسترشاديمادة  على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر مجلس اإلدارة. 38

ووضع تدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي ب 39
 .البرامج التنفيذية لذلك

 ةاسترشاديمادة 

اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه  بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات يضع مجلس اإلدارة 41
 ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً.

 ةاسترشاديمادة 

يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد يجب أن  ب /66
 المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين.

 ةاسترشادي فقرة

 ةمواد استرشادي تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصاتها، اجتماعاتها. 72، 71، 70

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح على مجلس اإلدارة  83
 بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم.

 ةمادة استرشادي

 ةمادة استرشادي برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة.الشركة ضع ت 85

 ةمواد استرشادي  االجتماعي.المسئولية االجتماعية، مبادرات العمل  88، 87

، وأي بيانات أو معلومات أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها 3 /89
 .أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى

 ةاسترشادي فقرة

 ةمادة استرشادي  .لجنة حوكمة الشركاتتشكيل  95
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 رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان (36

 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 (37
 :هلا املوقعة واجلهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي من

ال ينطبق )ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على 
 الشركة(.

 البيـــــان م
 هـ 1440/1441

 السبب وصف موجز
 املستحق املسدد

 لحين السداد ه1440/1441استحقاق عام  7.282.615 7.856.190 اةــــــــــــــالزك 1

 لحين السداد م2019استحقاق ديسمبر  1.652.947 18.137.003 ضريبة القيمة المضافة 2

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3.746.227 التأمينات االجتماعية 3

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2.213.135 تأشيرات وجوازات 4

 لحين السداد م2019استحقاق ديسمبر  2.164.274 12.689.253 الشركة السعودية للكهرباء 5

 لحين السداد ـــــــ 479.192 2.401.358 شركة المياه الوطنية  6
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 التي أو اإلدارة، جملس قرارات وبني بينها تعارض يوجد التي املراجعة جلنة توصيات (38
األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم  اجمللس رفض

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

 .)ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة(ال ينطبق 

 :بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة حال عدم وجوده املراجعة جلنة ةتوصي (39

 شركة.ال على ال ينطبق ذلك

 أن جيب السنوية، املالية القوائم على حتفظات يتضمن احلسابات مراجع تقرير كان إذا (40
 :بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة جملس تقرير يوضح

ال يوجد تحفظات في تقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية للعام المالي 
 .ھ1440/1441

 من املعني الفرتة انتهاء قبل احلسابات مراجع بتغيري اإلدارة جملس توصية حال يف (41
 :بالتغيري التوصية أسباب بيان مع ذلك، على التقرير حيتوي أن جيب أجلها،

 .الشركة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلهامجلس إدارة لم يوصي 
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وأعضاء اللجان  اإلدارة جملس عضاءوالتعويضات املدفوعة أل كافآتامل بيان تفاصيل (42
 :التنفيذية واإلدارةاملنبثقة عن اجمللس 

 :كافآتاملسياسة 

 :سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجانأوالً: 

سياسة المكافآت على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، وهي عبارة عن تنطبق 
المكافأة السنوية وبدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وبدالت 

 حضور اجتماعات الجمعية العامة.

لاير )مائتا ألف لاير(،  200،000تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة مبلغ  (1
على أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 

)خمسمائة ألف لاير( سنويًا وذلك وفقًا للمادة العشرين من نظام لاير  500،000
 الشركة األساس.

للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان  قيمة بدل الحضور (2
لاير )ثالثة آالف لاير(  3،000المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة للشركة مبلغ 

سواء كان االجتماع حضورياً أو عن طريق وسائل االتصال الحديثة )محادثة جماعية(، 
 دارة فقط. أو كان قراراً بالتمرير بشأن اجتماعات مجلس اإل

تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها  (3
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، على 
الدرجة األولى أو درجة رجال األعمال حسب اإلمكانية المتاحة، وفي حالة تم شراء 

المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، يتم تعويض العضو بمبلغ  التذكرة من قبل عضو
 لاير )ثالثة آالف لاير( لالجتماع الواحد. 3،000
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تقوم الشركة بتوفير اإلقامة واإلعاشة في غرفة بفنادق فئة الخمس نجوم والتنقالت  (4
لمدة ليلتين كحد أقصى لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات 

اإلدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة تم تأمين مجلس 
لاير  2،000غ ــه بمبلـــــــم تعويضــــل العضو فيتـــــاإلقامة واإلعاشة والتنقالت من قب

 لفان لاير( لليلة الوحدة وبحد أقصى ليلتين. أ)

لس اإلدارة أو اللجان يتم صرف المكافآت وبدالت حضور االجتماعات ألعضاء مج (5
 المنبثقة عنه وفقاً العتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة.

( من هذه الالئحة فور انتهاء 4، 3يتم صرف قيمة المصروفات الموضحة بالبند رقم ) (6
 االجتماع وذلك بالتنسيق مع أمين سر المجلس.

اعتماد مكافأته  في حالة تكليف أحد أعضاء مجلس اإلدارة بمهام إضافية أخرى، يتم (7
 قبل صرفها من قبل رئيس مجلس اإلدارة.

 :اإلدارة التنفيذيةسياسة مكافآت ثانيًا: 

على لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين والموظفين 

والتوصية بشأنها، عل أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وعلى مدير عام الشركة 

على أن تشمل مكافآت  تنفيذ هذه السياسة ووفقًا لمؤشرات األداء السنوية المعتمدة،

  اإلدارة التنفيذية ما يلي: 

 الحصول على راتب شهري نهاية كل شهر هجري وفقاً لعقده.  (1
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 بدالت أساسية تشمل: بدل سكن، بدل مواصالت. (2

 تأمين طبي للموظف )فردي/ عائلي( وفقاً لعقده. (3

 العمل والعجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة أثناء العمل. تأمين إصابات  (4

 سنوية مدفوعة األجر وفقاً لعقده. أجازهمنح الموظف  (5

منح الموظف تذاكر سفر )فردي/ عائلي( وفقاً لعقده، ووفقاً لسياسة إدارة شئون  (6

 الموظفين بالشركة.

كة العربية منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالممل (7

 السعودية.

 

 

 

 

 

 :بيان تفاصيل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأعضاء اللجانًا: لثثا
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 :أعضاء جملس اإلدارةأة مكاف (أ
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 اجملموع

 أوالً: األعضاء املستقلني:

 × 269،000 × 200،000 × × × 200،000 × 69،000 × × × 30،000 39.000 × إبراهيم عبد اهلل إبراهيم السبيعي 1

 × 239،000 × 200،000 × × × 200،000 × 39،000 × × × × 39.000 × أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان 2

 × 269،000 × 200،000 × × × 200،000 × 69،000 × × × 30،000 39.000 × زياد بسام محمد سليمان البسام 3

 × 239،000 × 200،000 × × × 200،000 × 39،000 × × × × 39.000 × سهيل بن حسن عبد الملك قاضي 4

 × 239،000 × 200،000 × × × 200،000 × 39،000 × × × × 39.000 × ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي 5

 × 269،000 × 200،000 × × × 200،000 × 69،000 × × × 30،000 39.000 × منصور عبد اهلل سليمان بن سعيد 6

 × 239،000 × 200،000 × × × 200،000 × 39،000 × × × × 39.000 × إبراهيم محمد إبراهيم العيسى 7

 × 1،763،000 × 1،400،000 × × × 1،400،000 × 363،000 × × × 90،000 273،000 × اجملموع

 ثانيًا: األعضاء غري التنفيذيني:

 × 239،000 × 200،000 × × × 200،000 × 39،000 × × × × 39.000 × عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه 1

 × 260،000 × 200،000 × × × 200،000 × 60،000 × × × 21.000 39.000 × صالح محمد عوض بن الدن 2

 × 239،000 × 200،000 × × × 200،000  39،000 × × × × 39.000  هيثم محد عبدالرحمن الفايز 3

 × 738،000 × 600،000 × × × 600،000 × 138،000 × × × 21،000 117،000 × اجملموع

 ثالثًا: األعضاء التنفيذيني:

 × 1،439،000 × 200،000 × × × 200،000 × 1،239،000 1،200،000 × × × 39،000 × حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 1

 × 1،439،000 × 200،000 × × × 200،000  1،239،000 1،200،000 × × × 39،000 × اجملموع
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :كبار التنفيذيني أةمكاف (ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املنصب

 املتغرية املكافآت الثابتة املكافآت

 الكلي اجملموع
 بدالت رواتب

مزايا 
 أرباح دورية مكافآت المجموع عينية

 خطط
 تحفيزية
 قصيرة
 األجل

 خطط
 تحفيزية
 طويلة
 األجل

 األسهم
 المجموع  الممنوحة

 ة ــــــــخمس
ار ـــمن كب

 التنفيذيين
2.349.968 792.489 × 3.142.457 381.000 × × × × 381.000 3.523.457 
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

 :أعضاء اللجان أةمكاف (ج

 
 
 
 
 

 العضو اسم م
 املكافآت الثابتة 

 )عدا بدل حضور اجللسات(
 اجملموع بدل حضور جلسات

 أوالً: جلنة املراجعة:

 21.000 21.000 × زياد بسام محمد البساماألستاذ/  1

 21.000 21.000 × إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعياألستاذ/  2

 21.000 21.000 × محمد عوض بن الدنصالح األستاذ/  3

 21.000 21.000 × منصور عبداهلل سليمان بن سعيداألستاذ/  4

 84.000 84.000 × اجملموع

 ثانيًا: جلنة املكافآت والرتشيحات:

 9.000 9.000 × منصور عبداهلل سليمان بن سعيداألستاذ/  1

 9.000 9.000 × زياد بسام محمد البساماألستاذ/  2

 9.000 9.000 ×  إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعياألستاذ/  3

 27.000 27.000 × اجملموع
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي احنراف  (43
 جوهري عن هذه السياسة:

لسياسة المكافآت المعتمدة وال يوجد أي وفقاً  الممنوحةأن المكافآت مكة شركة وضح ت
 المكافآت.  وبين سياسة بين المكافآت الممنوحةجوهري انحراف 

 علماً  - التنفيذيني غري وخباصة - أعضائه إلحاطة اإلدارة جملس اختذها التي اإلجراءات (44
 :وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم املساهمني مبقرتحات

 المساهمين بمقترحات أو ملحوظات حيال أداء الشركة(.)لم يتقدم أحد من ال ينطبق 

 واجلهة وأعضائه، جلانه وأداء أدائه تقييم يف اإلدارة جملس عليها اعتمد التي الوسائل (45

 :وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت التي اخلارجية

 .ال ينطبق ذلك على الشركة
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 ھ1441لعام احلادي والثالثون التقرير السنوي 

التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع بيان عدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات  (46
 :للجمعية العامة

 

 جلسة حضور (1)ھ: 1440/1441عدد جلسات اجمللس خالل السنة املالية 

 املنصب م العضواس م
عدد اجللسات التي حضرها كل عضو من 
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بتاريخ 

 ھ26/8/1440

 × رئيس مجلس اإلدارة فقيهاألستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد  1

 × نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي 2

 × عضو األستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان 3

 × عضو األستاذ/ إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي 4

 × عضو األستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 5

 × عضو البساماألستاذ / زياد بسام محمد  6

 × عضو األستاذ/ صالح محمد عوض بن الدن 7

 × عضو الدكتور/ ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي 8

 × عضو األستاذ/ منصور عبداهلل سليمان بن سعيد 9

 × عضو العيسىإبراهيم  األستاذ/ إبراهيم محمد 10

 × عضو هيثم محمد عبدالرحمن الفايز األستاذ/ 11


