
 جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون للمساهمين
 

 .هـ۳۰/٤/۱٤۳۸القوائم المالية للشركة كما هي في  على التصويت .1
 هـ.۳۰/٤/۱٤۳۸عن السنة المالية المنتهية في الشركة   تقرير مراجع حسابات علىالتصويت .2
 .هـ۳۰/٤/۱٤۳۸ على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في التصويت .3
 هـ.۳۰/٤/۱٤۳۸إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في على  التصويت .4
لمساهمي ستكون هـ، ۳۰/٤/۱٤۳۸للعام المالي المنتهي في  توصية مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية  علىالتصويت .5

الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق 
للسهم الواحد  لایر ۲.٥۰ بواقع  لایر٤۱۲,۰٤۰,٦۰۰بمبلغ إجمالي ) م2017/05/21هـ الموافق ۸/۱٤۳۸/۲٥(
 وسيتم البدء بتوزيع األرباح خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية.،  من رأس المال)٪۲٥(

اجمالي قدره مبلغ  به٣٠/٤/١٤٣٨صرف مكافأة أعضاء مجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في التصويت على  .6
  لایر لكل عضو.٢٠٠,٠٠٠ لایر بواقع ٢,٢٠٠,٠٠٠

على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام  التصويت .7
 ه، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه (حسب المرفق).۱٤۳۸/۱٤۳۹المالي 

٪ من رأس مال الشركة إلى ۳۰ مليون لایر من فائض االحتياطي النظامي الزائد عن ۱۰۰على تحويل مبلغ  التصويت .8
 األرباح المبقاة لالستفادة منه عند الحاجة.

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس اإلدارة االستاذ/  التصويت .9
عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن األعمال والعقود التي تمت خالل 

 بإيجار سنوي قدره ۲م۱۸۸هـ عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته ۱٤۳۷/۱٤۳۸العام المالي 
 لایر، (دون مزايا تفضيلية).۲,۱٤۷,۸۳۸

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولرئيس مجلس اإلدارة االستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد  التصويت .10
هـ، ۱٤۳۷/۱٤۳۸فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن األعمال والعقود التي تمت خالل العام المالي 

  لایر، (دون مزايا تفضيلية).٦۷۲,٥۰۰ بإيجار سنوي قدره  ۲م۲۲٥عقد ايجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 
على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس اإلدارة االستاذ/  التصويت .11

عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن األعمال والعقود التي تمت خالل 
  لایر، (دون مزايا تفضيلية). ۱۱۱,۰۰۰هـ، عقد لوحات إعالنية بإيجار سنوي قدره ۱٤۳۷/۱٤۳۸العام المالي 

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس اإلدارة االستاذ/  التصويت .12
عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن األعمال والعقود التي تمت خالل 

 لایر، (دون مزايا ٤٦,۸۰۰ بإيجار سنوي قدره ۲م۳٦هـ، عقد ايجار مكتب مساحته ۱٤۳۷/۱٤۳۸العام المالي 
 تفضيلية).

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين االستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس اإلدارة  التصويت .13
هـ، عقد ۱٤۳۷/۱٤۳۸مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن األعمال والعقود التي تمت خالل العام المالي 

 لایر، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة ۲۳٥,۷۰۰، بإيجار سنوي قدره ۲م۱٦إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 
 صوتيات (دون مزايا تفضيلية).



على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين االستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس اإلدارة  التصويت .14
هـ، عقد ۱٤۳۷/۱٤۳۸مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن األعمال والعقود التي تمت خالل العام المالي 

 لایر والنشاط التجاري للركن (مكتبة ۱۰۰,٥٥۰، بإيجار سنوي قدره ۲ م۷ايجار ركن بالمركز التجاري مساحته 
 صوتيات)، (دون مزايا تفضيلية).   

تصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ خالد صالح محمد الفريح (ممثل الهيئة العامة لالوقاف) في عمل ال .15
، وذلك لكونه عضواً في موالترخيص بها لعام قادهـ ۳۰/٤/۱٤۳۸هـ وحتى ۱۳/۳/۱٤۳۸منافس خالل الفترة من 

 (حسب المرفق).مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة 

هـ ٢١/١١/١٤٣٨ ثالث سنوات تبدأ من ةمدلة، شراعمجلس إدارة الشركة في دورته الويت على انتخاب أعضاء .التص۱٦
 من بين المرشحين التالية أسماؤهم ( مرفق السيرة الذاتية ) من النظام األساسي للشركة١٦قاً للمادة (وفبمشيئة اهللا تعالى، 

 للمرشحين): 

ابراهيم عبداهللا ابراهيم السبيعي .۱
حمد عبدالعزيز سليمان الحمدان  أ.۲
مد عبداهللا سليمان القاضي  ح.۳
حمزة محمد صالح حمزة صيرفي  .٤
خالد صالح محمد الفريح (ممثل الهيئة العامة لألوقاف)  .٥
الخراشي  عمر رياض سليمان .٦
زياد بسام محمد البسام  .۷
  (صندوق تنمية الموارد البشرية)الشنيبر عبداهللا سامي عبدالعزيز. ۸
سهيل حسن عبد الملك قاضي . ۹
صالح محمد عوض بن الدن (شركة بن الدن للتنمية العقارية) . ۱۰
صالح محمد فهد البلوشي . ۱۱
ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي . ۱۲
عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه . ۱۳
عبدالمجيد سلطان عبداهللا آل ملحم . ۱٤
محمد ابراهيم محمد العيسى . ۱٥
  عبد اهللا سليمان بن سعيدمنصور. ۱٦

ويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة تص.ال۱۷
 :ه، والسادة المرشحون هم٢٠/١١/١٤٤١تاريخ بتنتهي وه ٢١/١١/١٤٣٨ بتاريخبدأ ت لمدة ثالث سنوات العاشرة

 زياد بسام محمد البسام (رئيس اللجنة). .1
 إبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة). .2
 صالح محمد عوض بن الدن (عضو اللجنة). .3
 بن سعيد (عضو اللجنة).سليمان منصور عبد اهللا  .4

  



 

 

 نموذج التوكيل

م۲۰۱۷                                                     الموافق      /     /ه۱٤۳۸التاريخ     /    /  
 ....................................أنا المساهم (االسم رباعي): 
 صادرة من:........................بموجب هوية شخصية رقم:

                      .............................بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة:
 ومالك ألسهم عددها (                     ) سهم 

 من أسهم شركة مكة لالنشاء والتعمير - (شركة مساهمة سعودية) 
من النظام األساسي . ۲٥واستناداً لنص المادة: .  ٤۰۳۱۰۲۰۱۰۱ المسجلة في السجل التجاري برقم:

 للشركة
 .................................فإنني بهذا أوكل السيد:

 نوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة التاسعة والعشرين لي
–  حي التخصصي طريق مكةجدة السريع –الذي سيعقد في: القاعة الكبرى بمقر الغرفة التجارية الصناعة 

   من يوم: األحد ۸:۳۰بمدينة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة: 
  (حسب تقويم أم القرى) ه۲٥/۰۸/۱٤۳۸بتاريــــــخ:    
 م. ۲۱/۰٥/۲۰۱۷الموافق:    

 
وقد وكلته بالتصويت نيابًة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد 
تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابًة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 

 االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.  

 اسم موقع التوكيل:

..........................السجل المدني رقم: صفة موقع التوكيل:  

 توقيع الموكل                              الختم                                التصديق
 
 



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 إبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبيعياالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٦٣تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

ه١٤٢٥ عقارية مصرفية ثانوية عامة ۱  مدارس جدة 

 سيتي بنك البحرين   دورة األعمال البنكية والمصرفية ۲

 الغرفة التجارية جدة   دورة الكمبيوتر    ۳

 انجلترا    د   ٤

٥ 
النقد/ الحسابات/ القروض  دورة ريبيك ناشيونال بنك

 البنكية

 بنك نيويورك 

للعضوالمرشح  الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 شركة السبيعي لالستثمار ٤٣

 عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ١٢
  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة العضویة .٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 أحمد عبد العزيز سليمان الحمداناالسم الرباعي 

 ه١/٧/١٣٦٢تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

ه١٣٨٤ محاسبة وإدارة أعمال بكالوريوس تجارة ۱  جامعة الملك سعود 

۲     

۳     

٤     

٥     

للعضوالمرشح  الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

  الممثل المالي المساعد–وكيل وزارة المالية  ٣٨

 مستشار مالي وإداري ١٦

 عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ١٥

  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة أي مدرجة) أو أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

 الذاتیة  ) السیرة۱رقم (  نموذج

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 حمد عبد اهللا سليمان القاضياالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٦٨تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 جامعة األزهر - مصره ١٣٩٨ أدب ونقد ماجستير لغة عربية ۱

 جامعة الملك سعود ه ١٣٩٦ لغة عربية بكالوريوس ۲

۳     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

  المجلة العربية– مجلس الشورى – وزارة الثقافة واإلعالم – وزارة التعليم العالي –وزارة العمل  ٤٣
  
  

  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 حمزة محمد صالح حمزة صيرفياالسم الرباعي 

ه٦/١/١٣٧٩تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة    

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

۱ 
م١٩٨٦ إدارة أعمال بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك عبد العزيز  

 بجدة

۲ 
م١٩٩٨ هندسة التصميم الداخلي دراسات متخصصة في فن العمارة جامعة نيويري بوسطن  

 الواليات المتحدة األمريكية 
۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 تنمية المشاريع العقارية في مؤسسة صالح صيرفي ٢١
 عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ٦

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 خالد صالح محمد الفريحاالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٧٩تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

ه ١٤٠٦ صحافة وإعالم بكالوريوس ۱
جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 العمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ١٢
 اإلدارة العامة لالستثمار وزارة الشئون اإلسالمية ١٩
 وكيل مساعد مكلف لشئون األوقاف ١

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

 مساهمة مدرجة لجنة الترشيحات مستقل عضو مجلس إدارة تطوير عقاري جبل عمر للتطوير ۱

 مساهمة مقفلة  مستقل عضو مجلس إدارة البتروكيماويات العالمية لخالت الفنيل ۲

 مساهمة مقفلة  مستقل عضو مجلس إدارة البتروكيماويات العالمية الالمثيل ۳

 مساهمة مقفلة اللجنة التنفيذية مستقل عضو مجلس إدارة تقنية المعلومات حرف لتقنية المعلومات ٤

 مساهمة مقفلة  مستقل عضو مجلس إدارة إنتاج الطاقة الوطنية إلنتاج الثالثي للطاقة 



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 رياض سليمان عمر الخراشياالسم الرباعي 

ه ١٤/٥/١٣٩٤تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 جامعة األمام محمد بن سعوده ١٤١٨ دعوة وإعالم بكالوريوس  ۱

 جامعة األمام محمد بن سعوده ١٤٢٠ حاسب آلي دبلوم ۲

 معاهد متعددةه ١٤٣٥ مدرب معتمد العديد من الدورات ۳

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 مدير شئون الطالب جامعة األمير سلطان ٥
 مدير عام شركة درة اإلعمار الدولية ١١
 رئيس مجلس إدارة شركة فكر للتطوير واالستثمار العقاري ١

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

 مساهمة مقفلة رئيس مجلس اإلدارة  بصفته الشخصية المقاوالت العامة شركة أصيلة  ۱

  بصفته الشخصية تنفيذي استثمار عقاري شركة درة اإلعمار الدولية ۲
ذات مسئولية 

 محدودة

  بصفته الشخصية مستقل استثمار وتطوير شركة فكر للتطوير واالستثمار ۳
ذات مسئولية 

 محدودة
٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 زياد بسام محمد سليمان البساماالسم الرباعي 

ه ٢٠/١٢/١٩٦٥تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

۱ 
م١٩٨٨ إدارة أعمال بكالوريوس جامعة الملك عبد العزيز  

 بجدة
۲     

۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 عضو مجلس منطقة مكة المكرمة  حتى اآلن١٤٣٠من 

 نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة  حتى اآلن١٤٢٢من 
 الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام  حتى اآلن١٤٠٨من 

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

۱ 

 مستقل تأمين تعاوني شركة بروج للتأمين التعاوني

 

رئيس لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

مساهمة 
 مدرجة

۲     
عضو اللجنة  

 التنفيذية
 

۳       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 سامي عبد العزيز عبد اهللا الشنيبراالسم الرباعي 

 م١٩٦٥تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

م١٩٩٢ محاسبة وإدارة مالية ماجستير إدارة أعمال ۱  جامعة شيفيلد 

م١٩٨٧ محاسبة بكالوريوس العلوم اإلدارية ۲  جامعة الملك سعود 

۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 نائب المدير العام للخدمات المشتركة صندوق تنمية الموارد البشرية م حتى اآلن٢٠١٣من 
 نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية الشركة المتحدة لالستثمار والتطوير العقاري م٢٠١٣ –٢٠٠٦من 
 مدير الشئون المالية واإلدارية الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية م٢٠٠٦ –١٩٩٦من 

  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

۱ 
مساهمة  لجنة المراجعة ممثل شخصية اعتبارية مستقل الصناعات التصنيع الوطنية

 مدرجة

۲       

۳       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 سهيل حسن عبد الملك قاضي االسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٦٩تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة م١٩٧٣ التربية وعلم النفس بكالوريوس ۱

 كلية شجن كاليفورنيا أمريكا م١٩٧٦ إدارة تربوية ما جستير ۲

 جامعة كولورادو بوالر أمريكا م١٩٨٠ نظم التعليم دكتوراة ۳

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 التدريس الجامعي/ مجلس الشورى/ مدير الجامعة ٢٨
 عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ١٥

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 صالح محمد عوض بن الدناالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٧٥تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 كلية بورنماوث الدولية م١٩٧٦ إدارة أعمال بكالوريوس ۱

۲     

۳     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 الرئيس التنفيذي شركة إدارة وإنماء المشاريع م١٩٩٢
م١٩٩٤  الرئيس التنفيذي شركة مجموعة هوتا 
م١٩٩٥  عضو مجلس إدارة شركة السهم 

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

 رئيس مجلس اإلدارة - مواد اإلعمار القابضة ۱
عن مجموعة بن الدن 

 السعودية
 مساهمة مقفلة -

 مساهمة مقفلة - شخصي عضو مجلس اإلدارة - مجموعة الجذور العربية ۲

 عضو مجلس اإلدارة - دار التمليك ۳
عن مجموعة بن الدن 

 القابضة
 مساهمة مقفلة -

 مساهمة مقفلة - شخصي عضو مجلس اإلدارة - كنان الدولية للتطوير العقاري ٤



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 صالح محمد فهد البلوشياالسم الرباعي 

ه ٢٦/١٠/١٣٨٦تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 جامعة الملك عبد العزيز م١٩٩٣  علوم حاسبات–علوم  بكالوريوس ۱

۲     

۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

م حتى اآلن١٩٩٦من   المدير العام ومدير البرمجة والتطوير شركة تقنية الحلول السعودية 
  مبرمج معهد األندلس جدة–محلل نظم  م١٩٩٦ – ١٩٩٥من 
  جامعة الملك عبد العزيز جدة–مفتش ومدخل بيانات على نظام في إم إس  م١٩٩٣ – ١٩٨٩من 
 مفتش ضبط الجودة جي بي سي إ م سي جدة م١٩٩٨ – ١٩٨٨من 

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدياالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٦٦تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 جامعة الملك سعود م١٩٧٤/١٩٧٥ هندسة مدنية بكالوريوس ۱

 جامعة ميتشقان م١٩٨٤ هندسة مدنية دكتوراة ۲

۳     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 عضو هيئة تدريس قسم الهندسة المدنية  م٢٠٠٠-١٩٨٤
  مدير عام المشاريع والصيانة بجامعة الملك سعود–المشرف على مشروع الجامعة في القصيم   م٢٠٠٠-١٩٨٤
  مدير التطوير العقاري بشركة نسيل–مدير شركة آرا للتجارة والمقاوالت   م٢٠١٦-٢٠٠٠

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

 بصفة شخصية مستقل صناعة األسمنت شركة أسمنت نجران ۱
نائب رئيس 

 رئيس –المجلس 
 اللجنة التنفيذية

مساهمة 
 مدرجة

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيهاالسم الرباعي 

 ه١/٧/١٣٤٣تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

    تلقى تعليمه في مدارس مكة المكرمة ۱

۲     

۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 مؤسس وصاحب مزارع فقيه للدواجن/ مطاعم الطازج/ فقيه للمشاريع السياحية ٥٣

 مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ٢٤

  جبل عمر للتطویر سابقاً مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ١٢

  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

  

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 عبد المجيد سلطان عبد اهللا آل ملحماالسم الرباعي 

 ه١٤٠٠تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

م٢٠٠٤ بحوث العلميات بكالوريوس ۱  جامعة الملك سعود 

۲     

۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

 الشركة البريطانية للطيران والفضاء (إدارة المشتريات - المشاريع) ٧
  
  

  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .1

 محمد إبراهيم محمد العيسىاالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٧٩تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

للعضوالمرشح  المؤھالت العلمیة .2

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 مديرية المعارف العامةه ١٣٦٤  الشهادة االبتدائية ۱

۲     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .3

مجاالت الخبرة الفترة 

  الفنادق - المقاوالت–خبرة في مجال البنوك  ٥٠
  
  
  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

 مساهمة مقفلة رئيس مجلس اإلدارة  بصفته الشخصية المقاوالت العامة شركة أصيلة  ۱

۲       

۳       

٤       



_________________________________________________________________ 

  ) السیرة الذاتیة۱نموذج رقم ( 

 

البیانات الشخصیة للعضو المنخب  .4

 منصور عبد اهللا سليمان بن سعيداالسم الرباعي 

ه ١/٧/١٣٧٩تاریخ المیالد  سعوديالجنسیة  

المرشح  للعضو المؤھالت العلمیة .5

المانحة  الجھة اسمالمؤھل  على الحصول تاریخالتخصص المؤھل م 

 جامعة الملك عبد العزيزه ١٤٠٤ محاسبة بكالوريوس  ۱

۲     

۳     

٤     

٥     

المرشح  للعضو الخبرات العملیة .6

مجاالت الخبرة الفترة 

 مشرفاً عاماً لمجموعة بن الدن في مكة الخاصة بتوسعة الحرم المكي الشريف ٧
 مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير ٤

 صاحب مؤسسة منصور للمقاوالت ١٤

  

  

 المنبثقة أواللجان القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة مدرجة) أوأي أوغیر مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجال في الحالیة . العضویة٤

 
م 

 
اسم الشركة 

 
النشاط الرئیسي 

صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 

تنفیذي، مستقل) 

 بصفتھ( طبیعةالعضویة
 الشخصیة،ممثلعن
 )شخصیةاعتباریة

 
عضویةاللجان 

الشكل القانوني 
للشركة 

     د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يوج ۱

۲       

۳       

٤       







  خالد صالح محمد الفريح: اسم العضو

  جبل عمر للتطوير :شركةاسم ال

  التطوير العقاري: النشاط

  مساهمة مدرجة: الشكل القانوني

 مكة المكرمة: مقر الشركة



_________________________________________________________________  

  الذاتیة السیرة)  ١( رقم  نموذج

  

  البیانات الشخصیة للعضو المنخب .١

  زياد بسام محمد سليمان البسام  االسم الرباعي

  ه٢٠/١٢/١٩٦٥  تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة 

  المرشح للعضو المؤھالت العلمیة .٢

  المانحة الجھة اسم  المؤھل على الحصول تاریخ  التخصص  المؤھل  م

١  
م١٩٨٨ إدارة أعمال بكالوريوس جامعة الملك عبد العزيز  

 بجدة

٢          

٣          

٤          

٥          

  المرشح للعضو الخبرات العملیة .٣

  مجاالت الخبرة  الفترة

حتى اآلن ١٤٣٠من   عضو مجلس منطقة مكة المكرمة 

حتى اآلن ١٤٢٢من  رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدةنائب    

حتى اآلن ١٤٠٨من   الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام 

  المنبثقة اللجان أو القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة أي أو) مدرجة غیر أو مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة العضویة .٤

  
  م

  
  اسم الشركة

  
  النشاط الرئیسي

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

  )تنفیذي، مستقل

 بصفتھ( العضویة طبیعة
 عن ممثل الشخصیة،

  )اعتباریة شخصیة

  
  اللجان عضویة

الشكل القانوني 
  للشركة

١  

  مستقل تأمين تعاوني  شركة بروج للتأمين التعاوني

 

رئيس لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

مساهمة 

 مدرجة

٢         
عضو اللجنة  

 التنفيذية
  

٣             



_________________________________________________________________  

  الذاتیة السیرة)  ١( رقم  نموذج

  البیانات الشخصیة للعضو المنخب .١

  إبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبيعي  االسم الرباعي

  ه١/٧/١٣٦٣  تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة 

  المرشح للعضو المؤھالت العلمیة .٢

  المانحة الجھة اسم  المؤھل على الحصول تاریخ  التخصص  المؤھل  م

ه١٤٢٥ عقارية مصرفية ثانوية عامة  ١  مدارس جدة 

 سيتي بنك البحرين   دورة األعمال البنكية والمصرفية  ٢

 الغرفة التجارية جدة   دورة الكمبيوتر     ٣

 انجلترا   دورة اللغة اإلنجليزية   ٤

٥  
ناشيونال بنكدورة ريبيك  القروض / الحسابات/ النقد 

 البنكية

 بنك نيويورك 

  المرشح للعضو الخبرات العملیة .٣

  مجاالت الخبرة  الفترة

 شركة السبيعي لالستثمار ٤٣

 عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ١٢

  

    

 اللجان أو القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة أي أو) مدرجة غیر أو مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة العضویة .٤
  المنبثقة

  
  م

  
  اسم الشركة

  
  النشاط الرئیسي

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

  )تنفیذي، مستقل

 بصفتھ( العضویة طبیعة
 عن ممثل الشخصیة،

  )اعتباریة شخصیة

  
  اللجان عضویة

الشكل القانوني 
  للشركة

ـــــــــــــال يوج  ١ ـــــ ـــــ ـــــــــــ            دـ

٢             

٣             

٤             



_________________________________________________________________  

  الذاتیة السیرة)  ١( رقم  نموذج

 

 

 

  البیانات الشخصیة للعضو المنخب .١

  صالح محمد عوض بن الدن  االسم الرباعي

  ه١/٧/١٣٧٥  تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة 

  المرشح للعضو المؤھالت العلمیة .٢

  المانحة الجھة اسم  المؤھل على الحصول تاریخ  التخصص  المؤھل  م

  كلية بورنماوث الدولية  م١٩٧٦  إدارة أعمال  بكالوريوس  ١

٢          

٣          

  المرشح للعضو الخبرات العملیة .٣

  مجاالت الخبرة  الفترة

  شركة إدارة وإنماء المشاريعالرئيس التنفيذي   م١٩٩٢

م١٩٩٤   الرئيس التنفيذي شركة مجموعة هوتا 

م١٩٩٥   عضو مجلس إدارة شركة السهم 

  المنبثقة اللجان أو القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة أي أو) مدرجة غیر أو مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة العضویة .٤

  
  م

  
  اسم الشركة

  
  الرئیسي النشاط

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

  )تنفیذي، مستقل

 بصفتھ( العضویة طبیعة
 عن ممثل الشخصیة،

  )اعتباریة شخصیة

  
  اللجان عضویة

الشكل القانوني 
  للشركة

  رئيس مجلس اإلدارة  -   شركة مواد اإلعمار القابضة  ١
عن مجموعة بن الدن 

  السعودية
  مساهمة مقفلة  - 

  مساهمة مقفلة  -   شخصي  مجلس اإلدارة عضو  -   مجموعة الجذور العربية  ٢

  مجلس اإلدارة عضو  -   دار التمليك  ٣
عن مجموعة بن الدن 

  القابضة
  مساهمة مقفلة  - 

  مساهمة مقفلة  -   شخصي  مجلس اإلدارة عضو  -   كنان الدولية للتطوير العقاري  ٤



_________________________________________________________________  

  الذاتیة السیرة)  ١( رقم  نموذج

  

  البیانات الشخصیة للعضو المنخب .١

  منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد  االسم الرباعي

  ه١/٧/١٣٧٩  تاریخ المیالد  سعودي  الجنسیة 

  المرشح للعضو المؤھالت العلمیة .٢

  المانحة الجھة اسم  المؤھل على الحصول تاریخ  التخصص  المؤھل  م

  جامعة الملك عبد العزيز  ه١٤٠٤  محاسبة  بكالوريوس   ١

٢          

٣          

٤          

٥          

  المرشح للعضو الخبرات العملیة .٣

  مجاالت الخبرة  الفترة

  مشرفاً عامًا لمجموعة بن الدن في مكة الخاصة بتوسعة الحرم المكي الشريف  ٧

  مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير  ٤

  صاحب مؤسسة منصور للمقاوالت  ١٤

    

    

  المنبثقة اللجان أو القانوني شكلھا كان أیاً  أخرى شركة أي أو) مدرجة غیر أو مدرجة(أخرى مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة العضویة .٤

  
  م

  
  اسم الشركة

  
  النشاط الرئیسي

صفة العضویة 
تنفیذي، غیر (

  )تنفیذي، مستقل

 بصفتھ( العضویة طبیعة
 عن ممثل الشخصیة،

  )اعتباریة شخصیة

  
  اللجان عضویة

القانوني الشكل 
  للشركة

ـــــــــــــــــــــــال يوج  ١ ـــــــــــ            دـ

٢             

٣             

٤             







  

  

  ه١٤٣٧/١٤٣٨اح عن عام ــــــأرب توزيع

  مليون لایر ٢٩٩  ه١٤٣٧/١٤٣٨صافي الربح  عام 

  لایر ٤١٢،٠٤٠،٦٠٠  مبلغ التوزيع من األرباح

  في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق  تاريخ االستحقاق

  لایر سعودي ٢،٥٠  حصة السهم الواحد من التوزيعات

  من رأس المال ٪٢٥  نسبة التوزيع من القيمة االسمية للسهم
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