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اجتماع اجلمعية  للمشاركة والتصويت يف والتعمري مساهميها الكرام   لإلنشاءشركة مكة  تدعو

  وسائل التقنية احلديثة ن طريقع العادية (االجتماع األول) غري العامة  
ُ
 عد" "عن ب

 توضيح   بند

 مقدمة 
 التاسعة العادية  غري  اجتماع اجلمعية العامة    للمشاركة والتصويت يفيسر جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري دعوة املسامهني الكرام  

 مبشيئة هللا تعاىل.   وسائل التقنية احلديثة طريق   ن عواملقرر انعقادها (االجتماع األول والثاين بعد ساعة) 

 من مقر الشركة مبدينة مكة املكرمة.وسائل التقنية احلديثة عن طريق  العامة مكان ومدينة انعقاد اجلمعية 
   www.tadawulaty.com.sa رابط مقر االجتماع 

 . م ٢٠٢٢/ ١٦/٥ه املوافق ١٥/١٠/١٤٤٣ اتريخ انعقاد اجلمعية العامة
 ٢٠:٣٠ وقت انعقاد اجلمعية العامة

 حق احلضور
اليت تسبق اجتماع اجلمعية حيق لكل مساهم من   التداول  بنهاية جلسة  الشركة لدى مركز اإليداع  املقيدين يف سجل مسامهي    املسامهني 

 .اجلمعية وحبسب األنظمة واللوائحوالتصويت ابستخدام منظومة تداواليت يف اجتماع ر احلضو 
رأس املال على األقل. وإذا مل يتوفر النصاب الالزم   نصفمسامهون ميثلون    هالعادية صحيحاً إذا حضر غري  اجتماع اجلمعية العامة    يكون النصاب الالزم النعقاد اجلمعية 

ويكون االجتماع الثاين صحيحاً   لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول،
 . ربع رأس املال على األقل ون ميثلمسامهون ه إذا حضر 

 جدول أعمال اجلمعية 

 . (مرفق)  م١٢/٢٠٢١/ ٤هـ املوافق ١٤٤٣/ ٢٩/٤التصويت على القوائم املالية للشركة عن العام املايل املنتهي يف  )١
 . (مرفق) م٢٠٢١/ ٤/١٢ه املوافق ٤/١٤٤٣/ ٢٩تقرير مراجع حساابت الشركة عن العام املايل املنتهي يف التصويت على  )٢
 . (مرفق) م٤/١٢/٢٠٢١هـ املوافق ٢٩/٤/١٤٤٣تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف   التصويت على )٣
تعيني مراجع حساابت الشركة من بني املرشحني بناًء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التصويت على   )٤

ه ١٤٤٥/ ١٤٤٤والربع األول للعام املايل    ه١٤٤٣/١٤٤٤(الثاين والثالث) والسنوي من العام املايل  القوائم املالية للربع  
 .(مرفق) وحتديد أتعابه

 . م٤/١٢/٢٠٢١هـ املوافق ٢٩/٤/١٤٤٣إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  التصويت على )٥
هـ املوافق ٤/١٤٤٣/ ٢٩مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  ر�ل)    ٢٬٢٠٠٬٠٠٠التصويت على صرف مبلغ (  )٦

   .(مرفق) م٤/١٢/٢٠٢١
على   )٧ األستاذ/ التصويت  اإلدارة  ولرئيس جملس  للدواجن  فقيه  مزارع  وبني شركة  الشركة  بني  ستتم  اليت  والعقود  األعمال 

خ فيها،  مباشرة  غري  مصلحة  فقيه  حممد  عبدالقادر  القادم  عبدالرمحن  املايل  العام  املوافق ١٤٤٣/١٤٤٤الل  ه 
إبجيار   ٢م١٨٨م وهي عقد إجيار ملعرض ابملركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته  ٢٠٢١/٢٠٢٢

  .(مرفق) (دون مزا� تفضيلية) ،ر�ل٢٬١٤٧٬٨٣٨سنوي قدره 
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األستاذ/ عبد الرمحن عبد القادر حممد فقيه رئيس جملس اإلدارة وله مصلحة  األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني  التصويت على   )٨
القادم   املايل  العام  فيها، خالل  املوافق  ١٤٤٣/١٤٤٤مباشرة  السكين ٢٠٢١/٢٠٢٢ه  ابملركز  سكنية  شقة  إجيار  عقد  وهي  م 

 . (مرفق) ، (دون مزا� تفضيلية)ر�ل ٦٧٢٬٥٠٠إبجيار سنوي قدره  ٢م٢٢٥مساحتها 
األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس جملس اإلدارة األستاذ/ على    التصويت )٩

القادم   املايل  العام  خالل  فيها،  مباشرة  غري  مصلحة  فقيه  حممد  القادر  عبد  املوافق ١٤٤٣/١٤٤٤عبدالرمحن  ه 
 .(مرفق) (دون مزا� تفضيلية)، ر�ل ١٧٦٬٠٠٠م وهي عقد لوحات إعالنية إبجيار سنوي قدره ٢٠٢١/٢٠٢٢

األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس جملس اإلدارة األستاذ/ التصويت على   )١٠
القادم   املايل  العام  خالل  فيها،  مباشرة  غري  مصلحة  فقيه  حممد  القادر  عبد  املوافق ١٤٤٣/١٤٤٤عبدالرمحن  ه 

مساحته  ٢٠٢١/٢٠٢٢ مكتب  إجيار  عقد  وهي  قدره    ٢م٣٦م  سنوي  تفضيلية) ،  ر�ل  ٤٦٬٨٠٠إبجيار  مزا�   (دون 
 .(مرفق)

األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني األستاذ/ ز�د بسام حممد البسام عضو جملس اإلدارة وله مصلحة مباشرة التصويت على   )١١
،  ٢م١٦م وهي عقد إجيار ملعرض ابملركز التجاري مساحته  ٢٠٢١/٢٠٢٢ه املوافق  ١٤٤٣/١٤٤٤فيها، خالل العام املايل القادم  

  .(مرفق) (دون مزا� تفضيلية)،  ر�ل، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات ٢٣٥٬٧٠٠إبجيار سنوي قدره  
عبد العزيز سليمان احلمدان لالستشارات األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني مكتب املستشار األستاذ/ أمحد  التصويت على   )١٢

م  ٢٠٢١/٢٠٢٢ه املوافق  ١٤٤٤/ ١٤٤٣املالية واإلدارية عضو جملس اإلدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خالل العام املايل القادم  
  .(مرفق) ر�ل  ١٫٢٠٠٫٠٠٠وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية ملدة سنة مببلغ 

 .(مرفق) املتعلقة بـــ أغراض الشركةنظام الشركة األساس  من ) ٣تعديل املادة ( التصويت على )١٣
 . (مرفق) املتعلقة بـــ اجتماعات اجمللسمن نظام الشركة األساس ) ٢٢تعديل املادة ( التصويت على )١٤
 . (مرفق)  املتعلقة بـــ حضور اجلمعياتمن نظام الشركة األساس ) ٢٥تعديل املادة ( التصويت على )١٥
 . (مرفق) املتعلقة بـــ دعوة اجلمعياتمن نظام الشركة األساس  )٢٨املادة (تعديل  التصويت على )١٦
 .(مرفق) املتعلقة بـــ التصويت يف اجلمعياتمن نظام الشركة األساس  )٣٢تعديل املادة ( التصويت على )١٧
   .(مرفق) املتعلقة بـــ السنة املاليةمن نظام الشركة األساس  )٤٢تعديل املادة ( التصويت على )١٨

 مرفق   منوذج التوكيل 

 التصويت اإللكرتوين
اجلمعية  بنود  على  بعد  عن  التصويت  تداواليت  خدمات  املسجلني يف  املسامهني  من    إبمكان  العاشرة  ابتداًء   اخلميس يوم    اً صباحالساعة 

داواليت متاحاً  وحىت �اية وقت انعقاد اجلمعية، وسيكون التسجيل والتصويت يف خدمات تم  ٢٠٢٢/ ١٢/٥ه املوافق  ١١/١٠/١٤٤٣
 www.tadawulaty.com.saوجما�ً جلميع املسامهني ابستخدام الرابط التايل: 

 أحقية تسجيل احلضور والتصويت 
أحقية تسجيل احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجلمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود اجلمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء 

 فرز األصوات. جلنة الفرز من 

 طريقة التواصل 
) أو  ١٤٥) حتويلة (٠١٢٥٥٧٠٠٣٧يف حال وجود استفسار على بنود اجلمعية يرجى التواصل مع إدارة شئون املسامهني على اهلاتف (

 : أو الكتابة على العنوان التايل  mosahem@mcdc.com.saعرب الربيد اإللكرتوين 
 . الدور السابع –مركز فقيه التجاري  –شارع العزيزية العام  –شركة مكة لإلنشاء والتعمري: مكة املكرمة 
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 تبليغ رئيس جملس اإلدارة 

 إىل السادة مسامهي شركة مكة لإلنشاء والتعمري

 م ١٦/٥/٢٠٢٢ه املوافق ١٠/١٤٤٣/ ١٥عادية التاسعة بتاريخ ال غري جلمعية العامة اب

 ﴾ ولهم مصلحة فیها أعضاء مجلس اإلدارةقود التي تمت بین الشر�ة و العاألعمال و ب�ان ﴿

   ﴾م٤/١٢/٢٠٢١ ه الموافق١٤٤٣/ ٢٩/٤في  م المنتهي٢٠٢٠/٢٠٢١ق فالموا ه ١٤٤٢/١٤٤٣خالل العام المالي ﴿

عقد إجيار ابسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها للشيخ/ عبد الرمحن عبد القادر فقيه رئيس جملس اإلدارة) معرض  )١
التجاري ابسم  ضمن اإليضاحات    ) ٦٢  م(إيضاح رق  . �لر   ٢٫١٤٧٫٨٣٨وإجياره السنوي    ٢م  ١٨٨"الطازج" مساحته    ابملركز 
   املرفقة ابلقوائم املالية. 

رئيس جملس اإلدارة) مساحتها   )٢ فقيه  القادر  الرمحن عبد  (األستاذ/ عبد  السكين ابسم  إجيار شقة سكنية ابملركز    ٢م  ٢٢٥عقد 
 ئم املالية. من ضمن اإليضاحات املرفقة ابلقوا )٢٦م رق(إيضاح  ر�ل.   ٦٧٢٫٥٠٠وإجيارها السنوي 

اب )٣ إجيار  مزارع    مسعقد  اإلدارة) شركة  رئيس جملس  فقيه  القادر  عبد  الرمحن  عبد  األستاذ/  إىل  ملكيتها  (العائدة  للدواجن  فقيه 
 ضمن اإليضاحات املرفقة ابلقوائم املالية.  )٢٦م  رق(إيضاح ر�ل   ١٧٦٫٠٠٠لوحات إعالنية ابملركز التجاري إبجيار سنوي 

إجيار ابسم   )٤ /عقد  األستاذ  إىل  ملكيتها  (العائدة  للدواجن  فقيه  مزارع  رئيس جملس   عبد  شركة  فقيه  القادر  عبد  الرمحن 
التجاري مساحته   سنوي    ٢م  ٣٦اإلدارة) مكتب ابملركز  اإليضاحات   ) ٢٦م  رق(إيضاح  ر�ل    ٨٠٠٫٤٦إبجيار  ضمن 

  املرفقة ابلقوائم املالية. 

وإجياره السنوي    ٢م  ١٦بسام (عضو جملس اإلدارة) ملعرض ابملركز التجاري، مساحته  م حممد العقد إجيار ابسم األستاذ/ ز�د بسا )٥
   من ضمن اإليضاحات املرفقة ابلقوائم املالية.  ) ٢٦م رق(إيضاح  ر�ل   ٢٣٥٫٧٠٠

ملدة    ةتشارات مالية وقانوني اتفاقية اس  لعزيز سليمان احلمدان عضو جملس اإلدارةعقد ابسم مكتب املستشار األستاذ/ أمحد عبدا )٦
  . من ضمن اإليضاحات املرفقة ابلقوائم املالية )٢٦م  رق(إيضاح ر�ل   ١٫٢٠٠٫٠٠٠  غسنة مببل

 ةررئیس مجلس اإلدا

 
 عبد الرحمن عبد القادر فقیھ
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