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(االجتماع األول)  اجلمعية العامة العاديةاجتماع عالن شركة مكة لإلنشاء والتعمري عن نتائج إ  

 م. 15/12/2020هـ املوافق 30/4/1442املوافقة على القوائم املالية للشركة عن العام املايل املنتهي يف  )1

ت الشركة عن العام املايل املنتهي يف  )2  م.2020/ 15/12هـ املوافق  30/4/1442املوافقة على تقرير مراجع حسا

 م.2020/ 15/12هـ املوافق  30/4/1442املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف  )3

ت الشركة السادة/ )4 من بني املرشحني من جلنة   مكتب طالل أبو غزالة وشركاه حماسبون قانونيون  املوافقة على تعيني مراجع حسا
ه 1442/1443ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع (الثاين والثالث والرابع) والسنوي من العام املايل    املراجعة، وذلك لفحص

 م وحتديد أتعابه. 2023/ 2022هـ 1444/ 1443م والربع األول للعام املايل 2021/ 2020املوافق 

 م.2020/ 15/12هـ املوافق  30/4/1442املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف  )5

ح ملسامهي الشركة للعام املايل   )6 م لعدم  2019/2020هـ املوافق  1441/1442املوافقة على توصية جملس اإلدارة بعدم توزيع أر
ح هذا العام.   وجود أر

ل) مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف    2,200,000املوافقة على صرف مبلغ ( )7 هـ املوافق 30/4/1442ر
جمللس م2020/ 15/12 ن رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرمحن عبدالقادر حممد فقيه قد تنازل عن مكافأة عضويته  ، علما 

  .هـ1442/ 1441عن العام املايل  

جملس   )8 ولرئيس  للدواجن  فقيه  مزارع  شركة  وبني  الشركة  بني  ستتم  اليت  والعقود  األعمال  على  عبدالرمحن املوافقة  األستاذ/  اإلدارة 
م وهي عقد إجيار  2020/2021هـ املوافق  1442/1443عبدالقادر حممد فقيه مصلحة غري مباشرة فيها، خالل العام املايل القادم  

ملركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته   ن  2,147,838جيار سنوي قدره    2م188ملعرض  ل، علماً  ر
ل (دون مزا تفضيلية). 741.129م بلغ 2019/2020هـ املوافق 1442/ 1441التعامل خالل العام املاضي  مبلغ  ر

املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني األستاذ/ عبد الرمحن عبدالقادر حممد فقيه رئيس جملس اإلدارة وله مصلحة  )9
القادم املايل  العام  خالل  فيها،  املوافق  1442/1443  مباشرة  السكين 2021/ 2020هـ  ملركز  سكنية  شقة  إجيار  عقد  وهي  م 

ل، (دون مزا تفضيلية).  672,500جيار سنوي قدره  2م225مساحتها   ر

بد املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرمحن ع )10
م وهي عقد لوحات 2021/ 2020هـ املوافق  1442/1443القادر حممد فقيه مصلحة غري مباشرة فيها، خالل العام املايل القادم  
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جيار سنوي قدره   ن مبلغ التعامل خالل العام املاضي    171,000إعالنية  ل، علماً  م 2020/ 2019هـ املوافق  1441/1442ر
ل (دون مزا تفضيل 57.000بلغ   ية).ر

املوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرمحن عبد  )11
م وهي عقد إجيار  2021/ 2020هـ املوافق  1442/1443القادر حممد فقيه مصلحة غري مباشرة فيها، خالل العام املايل القادم  

ن مبلغ التعامل خالل العام املاضي    46,800جيار سنوي قدره    2م36مكتب مساحته   ل، علماً  هـ املوافق 1441/1442ر
ل (دون مزا تفضيلية).  15.600م بلغ 2020/ 2019  ر

د بسام حممد البسام عضو جملس اإلدارة وله مصلحة مباشرة  املوافقة )12  على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني األستاذ/ ز
ملركز التجاري مساحته 2020/2021هـ املوافق 1442/1443فيها، خالل العام املايل القادم  ، 2م16م وهي عقد إجيار ملعرض 

ن مبلغ التعامل خالل العام املاضي    235,700جيار سنوي قدره   ل، علماً  م بلغ 2019/2020هـ املوافق  1441/1442ر
ل والنشاط التجاري للمعرض مك 78.567  تبة صوتيات (دون مزا تفضيلية).ر

على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وبني مكتب املستشار األستاذ/ أمحد عبد العزيز سليمان احلمدان لالستشارات   املوافقة )13
م 2020/2021هـ املوافق  1442/1443املالية واإلدارية عضو جملس اإلدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خالل العام املايل القادم  

ل. 1.200.000وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية ملدة سنة مببلغ   ر


