
 ۱ 

 شركة مكة لإلنشاء والتعمري

 شركة مساهمة سعودية       

 شركة األساس البعض مواد نظام  تعديالت                       

 م
 رقم وعنوان املادة 

 بالنظام األساسي 
 املادة بعد التعديل  املادة قبل التعديل 

  :)٣ادة (امل ١

 أغراض الشركة:
 اجملاورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة. تعمري األماكن  ) ١

واستثمارها   ) ٢ وإدارهتا  وتطويرها  احلرام  للمسجد  اجملاورة  العقارات  امتالك 

 وشراءها وأتجريها. 

القيام بكافة األعمال اهلندسية الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال   ) ٣

 اهلدم واملسح اخلاصة هبا. 

أغراضها يف مجيع املناطق اجملاورة للمسجد احلرام مبكة  وللشركة القيام بتحقيق  

املكرمة على مراحل متعددة مبا حيقق تنفيذ التوجيهات السامية واألمر امللكي  

 الصادر بشأ�ا. 

كما جيوز للشركة وفقاً ملا ذكر القيام أبي أعمال الزمة أو مكملة لتحقيق تلك  

 األغراض مباشرة أو ابالشرتاك مع شركات أخرى.  

الرتاخيص   املتبعة وبعد احلصول على  أنشطتها وفق األنظمة  الشركة  ومتارس 

 . الالزمة من اجلهات املختصة إن وجدت

 : تقوم الشركة مبزاولة وتنفيذ األغراض التالية
 

امتالك وتطوير وتعمري العقارات واألماكن اجملاورة للمسجد احلرام مبكة   ) ١
 اململكة العربية السعودية. املكرمة وأي مناطق أخرى داخل  

إنشاء املشاريع التنموية والتطوير العمراين يف املناطق اليت متتلكها الشركة   ) ٢
 أو غريها من املناطق وتنفيذ خمططاهتا العمرانية واالقتصادية. 

القيام بكافة األعمال الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال اهلدم   ) ٣
 واملسح اخلاصة هبا. 

شاء وإدارة واستثمار املباين واجملمعات السكنية وصيانتها وترميمها إن ) ٤
 ونظافتها. 

إنشاء ومتلك وإدارة وتشغيل الفنادق، الشقق الفندقية، األسواق   ) ٥
 التجارية (املوالت)، املستشفيات واملراكز الطبية. 

 غري سكنية).  –إدارة وأتجري العقارات اململوكة أو املؤجرة (سكنية   ) ٦
جيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو تشرتك أبي وجه من الوجوه مع   ) ٧

اهليئات أو الشركات أو األفراد اليت تزاول أعمال شبيهة أبعماهلا أو اليت  
تعاو�ا على حتقيق أغراضها، كما جيوز هلا أن تشرتيها، وجيوز هلا أن  

 تستثمر أمواهلا ابلشكل الذي حيقق مصاحلها. 
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 ات األمنية املدنية اخلاصة. إنشاء شركة احلراس ) ٨
وللشركة القيام بتحقيق أغراضها يف مجيع مناطق اململكة العربية السعودية  

على مراحل متعددة مبا حيقق تنفيذ التوجيهات السامية واألمر امللكي 
 الصادر بشأ�ا. 

كما جيوز للشركة وفقاً ملا ذكر القيام أبي أعمال الزمة أو مكملة لتحقيق تلك  
 مباشرة أو ابالشرتاك مع شركات أخرى. األغراض 

  :)٢٢ادة (امل ٢

 اجتماعات الس:

وتكون   رئيسه  من  بدعوة  السنة  يف  األقل  على  مرتني  اإلدارة  جملس  جيتمع 

الدعوة خطية مصحوبة جبدول األعمال قبل عشرة أ�م على األقل من التاريخ  

ذلك، وجيب على رئيس  احملدد لالجتماع ما مل يتفق أعضاء اجمللس على خالف  

 . اجمللس أن يدعو اجمللس إىل االجتماع مىت طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء

وتكون   رئيسه  من  بدعوة  السنة  يف  األقل  على  مرتني  اإلدارة  جملس  جيتمع 

مصحوبة جبدول األعمال قبل سبعة أ�م على األقل من التاريخ  الدعوة خطية  

وجيب على رئيس  احملدد لالجتماع ما مل يتفق أعضاء اجمللس على خالف ذلك،  

،  إىل االجتماع مىت طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء   اجمللس   اجمللس أن يدعو 

سب  كما ميكن حضور اجتماعات اجمللس من خالل وسائل التقنية احلديثة حب

 . الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة 

  :)٢٥ادة (امل ٣

 حضور اجلمعيات: 

اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وال جيوز انعقادها  

أسهمه حق حضور   أ�ً كان عدد  املكرمة. ولكل مساهم  مكة  إال يف مدينة 

عنه شخصاً آخر من غري  اجلمعيات العامة للمسامهني، وللمساهم أن يوكل  

 أعضاء جملس اإلدارة أو عاملي الشركة يف حضور اجلمعية العامة. 

اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني ويكون انعقادها  

مبنطقة مكة املكرمة. ولكل مساهم أ�ً كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعيات  

يوكل عنه شخصاً آخر من غري أعضاء جملس  العامة للمسامهني، وللمساهم أن  

   اإلدارة أو عاملي الشركة يف حضور اجلمعية العامة. 

  :)٢٨( ادةامل ٤

 دعوة اجلمعيات: 

جملس   وعلى  اإلدارة،  جملس  من  بدعوة  للمسامهني  العامة  اجلمعيات  تنعقد 

مراجع   ذلك  طلب  إذا  لالنعقاد  العادية  العامة  اجلمعية  يدعو  أن  اإلدارة 

٪) من رأس املال  ٥احلساابت أو جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني ميثل (

على األقل، وجيوز ملراجع احلساابت دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس  

 بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يوماً من اتريخ طلب مراجع احلساابت. 

جملس   وعلى  اإلدارة،  جملس  من  بدعوة  للمسامهني  العامة  اجلمعيات  تنعقد 

مراجع   ذلك  طلب  إذا  لالنعقاد  العادية  العامة  اجلمعية  يدعو  أن  اإلدارة 

املال  ٪) من رأس  ٥احلساابت أو جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني ميثل ( 

على األقل، وجيوز ملراجع احلساابت دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس  

 بدعوة اجلمعية خالل ثالثني يوماً من اتريخ طلب مراجع احلساابت. 
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زع يف املنطقة اليت  وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية تو 

فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بعشرة أ�م على األقل،  

ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور إىل مجيع املسامهني  

خبطاابت مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة  

ل صورة إىل هيئة السوق املالية. وذلك خالل املدة  واالستثمار، وكذلك ترس

 احملددة للنشر. 

وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت  

احملدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوماً على  فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد  

املذكور إىل مجيع   امليعاد  األقل، ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف 

املسامهني خبطاابت مسجلة، أو عن طريق الرسائل اإللكرتونية. وترسل صورة 

من الدعوة وجدول األعمال إىل وزارة التجارة، وكذلك ترسل صورة إىل هيئة  

   لية. وذلك خالل املدة احملددة للنشر.السوق املا

 :)٣٢( ادةامل ٥
 التصويت يف اجلمعيات: 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعية العامة، وحتسب األصوات  

سهم   لكل  صوت  أساس  على  العادية  وغري  العادية  العامة  اجلمعيات  يف 

 ويستخدم التصويت الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة. 

ذلك ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت على قرارات  ومع  

اجلمعية اليت تتعلق إببراء ذممهم من املسؤولية عن إدارة الشركة أو اليت تتعلق  

 مبصلحة مباشرة أو غري مباشرة هلم.

لكل مكتتب صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعية العامة، وحتسب األصوات  

الع العامة  اجلمعيات  سهم  يف  لكل  صوت  أساس  على  العادية  وغري  ادية 

 ويستخدم التصويت الرتاكمي يف انتخاب جملس اإلدارة. 

ومع ذلك ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف التصويت على قرارات  

اجلمعية اليت تتعلق إببراء ذممهم من املسؤولية عن إدارة الشركة أو اليت تتعلق  

 ة هلم.مبصلحة مباشرة أو غري مباشر 

كما جيوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمسامهني واشرتاك املساهم يف  

حبسب   احلديثة،  التقنية  وسائل  بواسطة  قراراهتا  على  والتصويت  مداولتها 

 . الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة

 :)٤٢( ادةامل ٦

 السنة املالية: 
اثين عشر شهراً   للشركة  املالية  السنة  من شهر  تكون  األول  تبدأ يف  هجر�ً 

تشمل   أن  من كل سنة، على  الثاين  ربيع  بنهاية شهر  وتنتهي  األوىل  مجادى 

السنة املالية األوىل املدة اليت تنقضي من اتريخ القرار إبعالن أتسيس الشركة  

 حىت �اية السنة املالية التالية. 

اية شهر ديسمرب من  تبدأ السنة املالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي يف �

التغيري من   اعتماد  بعد  املالية األوىل  تبدأ السنة  أن  كل سنة ميالدية، على 

السنة اهلجرية إىل السنة امليالدية من اتريخ اعتماد التغيري من اجلهات املعنية  

 وتنتهي يف �اية شهر ديسمرب من العام امليالدي.  


