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  ) 35نتائج التصويت باجتماع اجلمعية العامة العادية (
  مكة لإلنشاء والتعمريشركة 

  

ه (السنة اهلجرية القصرية) املنتهية 1443على القوائم املالية للشركة عن العام املايل  املوافقة   )1
 .م2022/ 06/ 13هـ املوافق 11/1443/ 14يف 

مراجع    املوافقة  )2 تقرير  املايل  على  العام  عن  الشركة  ت  اهلجرية 1443حسا (السنة  ه 
 .م2022/ 06/ 13هـ املوافق 1443/ 14/11القصرية) املنتهية يف 

الشركة   املوافقة )3 ت  حسا مراجع  ويونغ  إرنست  ومكتب  الشركة  بني  التعاقد  اء  ا على 
رنست لرتاضي بني الطرفني وذلك خلطاب االرتباط (العقد) املوقع بني الشركة ومكتب إ

ريخ   ت الشركة يف  م، وأن 6/2022/ 30ه املوافق  1443/ 12/ 1ويونغ مراجع حسا
ريخ   .م2022/ 9/ 30آخر فرتة متت مراجعتها بني الطرفني كانت الفرتة املالية املنتهية يف 

ت الشركة من بني املرشحني    املوافقة )4 وشركاه    (مكتب السيد العيوطيعلى تعيني مراجع حسا
بناًء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق )  ن قانونيونحماسبون ومراجعو 

ريخ   يف  املنتهية  القصرية  امليالدية  للسنة  املالية  األول 2022/ 12/ 31القوائم  والربع  م 
ريخ   . م وحتديد أتعابه2023/ 03/ 31الذي ينتهي يف 

على قرار جملس اإلدارة بتعيني األستاذ إبراهيم عبدهللا إبراهيم السبيعي عضواً (غري   املوافقة )5
يف   تعيينه  ريخ  من  ابتداًء  اإلدارة  مبجلس  املوافق 2022/ 12/ 05تنفيذي)  م 

يف 1444/ 05/ 11 احلالية  الدورة  انتهاء  ريخ  حىت  اجمللس  دورة  إلكمال  ه 
املوافق  1444/ 11/ 20 للع2023/ 06/ 09ه  خلفاً  السابق  م  عبدالرمحن األستاذ  ضو 

 ). عبدالقادر حممد فقيه (غري تنفيذي
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د بسام حممد البسام   املوافقة )6 على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وبني األستاذ/ ز
(مكتبة   معرض  إجيار  عقد  عن  عبارة  وهي  فيها  مباشرة  مصلحة  وله  اإلدارة  جملس  عضو 

مساحته   التجاري  ملركز  من    2م16صوتيات)  الفرتة  وحىت  2022/ 04/ 03خالل  م 
جيار قدره 2022/ 12/ 31 ل، (دون مزا تفضيلية 201,156م   ). ر

على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وبني مؤسسة أنس حممد صاحل صرييف املوافقة   )7
ئب رئيس جملس اإلدارة مصلحة غري   مباشرة  واليت كان لألستاذ/ محزة حممد صاحل صرييف 

مساحته   ذهب  حمل  إجيار  عقد  عن  عبارة  وهي  من    2م16فيها  الفرتة  خالل 
وحىت  2022/ 04/ 03 قدره  2022/ 12/ 31م  جيار  مزا   216,575م  (دون  ل  ر

  ). تفضيلية


