
ي  الموافقة (1
 
 م31/12/2016عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

كة عن السنة العىل تقرير م الموافقة (2 ي منراجع حسابات الشر
 
 م31/12/2016تهية ف

ي  الموافقة (3
 
كة كما ف  م31/12/2016عىل القوائم المالية للشر

كة من بي   اعادة عىل  الموافقة (4 المرشحي   من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة تعيي   مراقب حسابات الشر

انية العمومية للسنة الحالية  وهم السادة  م وتحديد أتعابه2017وتدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية والمي  

ي الفوزان والسدحان ي ام ج   كي ب 

كة عن العا الموافقة (5 ي عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشر
 
 م31/12/2016م المالي المنتهي ف

 م الموافقة (6
ً
ن تاريخ عىل انتخاب عضوية مجلس اإلدارة من قبل المرشحي   لدورته القادمة ولمدة ثالث سنوات اعتبارا

ي م 01/07/2017
 
 انهم 30/06/2020وتنتهي ف

ً
اكمي  علما  والسادة المنتخبون هم :  تم العمل باسلوب التصويت الير

 ( محمد أحمد زينل 1)
ي 2)

 ( عدنان عبدهللا ميمن 
ي 3)

 ( صالح أحمد حفن 

 علوي محمد سعيد كامل( 4)

 عامر عبدهللا زينل( 5)
   عبدالعزيز عبداللطيف جزار (6)
 عبدالعزيز حمد المشعل( 7)
 

 مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائهاو  عىل التحديثات الخاصة بالئحة عمل لجنة المراجعة الموافقة (7

ي ستبدأ من تاريخ  مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائهاو دورة القادمة عىل تشكيل لجنة المراجعة لل الموافقة (8
والنر

 : م ولمدة ثالث سنوات والسادة المرشحون هم07/2017/ 01

 االستاذ / وليد عبد العزيز كيال  -أ

ي -ب
 االستاذ /عدنان عبدا هلل ميمن 

 االستاذ /علوي محمد سعيد كامل  -ج

 الدكتور / ابوبكر باجابر -د

شيحات والمكافآت عىل الموافقة (9   .مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائهاو  التحديثات الخاصة بالئحة عمل لجنة الير

كاتها التابعةعىل  الموافقة (10 كة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو( وشر كة محطة بوابة   (المعامالت بي   الشر شر

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  ي تملك حصة ) البحر األحمر والشر
كة زينل للصناعات المحدودة النر مع شر

كة سيسكو 14.69قدرها  ي ستتم خالل العام % من رأسمال شر
وط م وتجديدها للعام المقبل 2017النر وبدون اي شر

 بأن السيد تفضيلية
ً
كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس محمد أحمد عىلي  /)علما رضا هو أحد مالك شر

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والسيد كة محطة بوابة البحر األحمر والشر كة سيسكو وشر عامر عبد  /إدارة شر

كة سيسكو(. إن مبلغ تلك هللا عىل رضا  كة زينل للصناعات المحدودة وشر للعام المعاملة أحد أعضاء مجلس إدارة شر

ي المرصوفات الف 2.58هو م 2016
 
كات المجموعمليون ريال سعودي ويتمثل ف  ةعلية المحملة بي   شر



 

كة عىل  الموافقة (11 كة كرم فيدكس )شر كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر المعامالت بي   شر

كة زينل للصناعات تملك حصة قدرها   أن شر
ً
كة زينل للصناعات المحدودة( علما % من رأسمال 14.69شقيقة لشر

كة سيسكو  ي ستتم خالل العام شر
 بأن السيد وط تفضيليةوبدون اي شر م وتجديدها للعام المقبل 2017النر

ً
 /)علما

كة  كة سيسكو وشر كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر محمد أحمد عىلي رضا هو أحد مالك شر

كة زينل للصناعات المحدودة عامر عبد هللا عىل رضا  /محطة بوابة البحر األحمر والسيد أحد أعضاء مجلس إدارة شر

كة سيسكو(، وذلك بقيمة وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات م 2016عن العام  مليون ريال 8.59قدرها  وشر

كة محطة بوابة البحر األحمر.   التموين لشر

وة العلوم عىل  الموافقة (12 كة العربية لير كة سيسكو( والشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر المعامالت بي   شر

كة  كة شقيقة لشر كة زينل للصناعات تملك حصة قدرها المحدودة )شر  أن شر
ً
% من 14.69زينل للصناعات( علما

كة سيسكو ي ستتم خالل العام  رأسمال شر
وط تفضيليةم وتجديدها للعام المقبل 2017النر  بأن  وبدون اي شر

ً
)علما

كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة  كة سيسكو السيد محمد أحمد عىلي رضا هو أحد مالك شر شر

 رئيس 
ً
كة سيسكو أيضا كة محطة بوابة البحر األحمر والسيد عامر عبدهللا عىلي رضا أحد أعضاء مجلس اإلدارة لشر وشر

وة العلوم المحدودة(، وذلك بقيمة قدرها  كة العربية لير وتتمثل م 2016عن العام  مليون ريال 0.04مجلس اإلدارة للشر

اء بضائع وخدمات وتحميل مصاريف ي شر
 
 فعلية.  ف

كة عىل  الموافقة (13 كة تابعة لشر كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )تصدير( )شر المعامالت بي   الشر

كة زينل   أن شر
ً
كة زينل للصناعات المحدودة( علما كة تابعة لشر كة العربية لتجارة المواد السائبة )شر سيسكو( والشر

كة سيسكو % من رأسما14.69للصناعات تملك حصة قدرها  ي ستتم خالل العام ل شر
م وتجديدها للعام 2017النر

وط تفضيليةالمقبل  كة زينل للصناعات  وبدون اي شر  بأن السيد محمد أحمد عىلي رضا هو أحد مالك شر
ً
)وعلما

كة تصدير كة سيسكو وشر أحد أعضاء مجلس عامر عبد هللا عىل رضا  /والسيد المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر

كة سيسكو(، وذلك بقيمة قدرها  كة زينل للصناعات المحدودة وشر م 2016عن العام  مليون ريال 0.77اإلدارة لشر

كة تصدير.  ي معامالت لتأجي  أرض ومستودعات من قبل شر
 
 وتتمثل ف

كة محطة بواعىل  الموافقة (14 كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )تصدير( وشر بة المعامالت بي   الشر

كة زينل للصناعات  كة شقيقة لشر كة الكابالت السعودية )شر كة سيسكو( وشر كات تابعة لشر البحر األحمر )شر

كة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها   بأن شر
ً
كة سيسكو 14.69المحدودة( علما ي % من رأسمال شر

النر

وط تفضيم وتجديدها للعام المقبل 2017ستتم خالل العام  ي هو أحد  ليةوبدون اي شر
 بأن السيد عدنان ميمن 

ً
)وعلما

كة سيسكو(، وذلك بقيمة قدرها   أحد أعضاء مجلس إدارة شر
ً
كة الكابالت السعودية  وأيضا أعضاء مجلس ادارة شر

كة تصدير م 2016عن العام  مليون ريال سعودي 2.06 وهي عبارة عن معامالت لتأجي  أرض ومستودعات من قبل شر

اء سلع وخدمات من قبل  كة محطة بوابة البحر األحمر. وشر  شر

كة عىلي رضا للسفر عىل  الموافقة (15
كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر المعامالت بي   شر

كة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة   بأن شر
ً
كة زينل للصناعات المحدودة( علما كة شقيقة لشر والسياحة )شر

كة سيسكو 14.69ها قدر  ي ستتم خالل العام % من رأسمال شر
وط م وتجديدها للعام المقبل 2017النر وبدون اي شر

كة  تفضيلية كة زينل للصناعات كما أنه رئيس مجلس إدارة شر  بأن السيد محمد أحمد عىلي رضا هو أحد مالك شر
ً
)وعلما

كة محطة بوابة البحر األحمر(، وذلك بقيمة قدرها  وهي  م 2016عن العام  مليون ريال سعودي 2.02سيسكو وشر

كة محطة بوابة البحر األحمر.  اء بضائع وخدمات من قبل شر   عبارة عن شر



كة تابعة عىل  الموافقة (16 كة حداده )شر كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر المعامالت بي   شر

كة زي  بأن شر
ً
كة زينل للصناعات المحدودة( علما % من رأسمال 14.69نل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها لشر

كة سيسكو ي ستتم خالل العام  شر
وط تفضيليةم وتجديدها للعام المقبل 2017النر  بأن السيد  وبدون اي شر

ً
)وعلما

كة سيسكو(، وذلك بقيمة قدرها  كة حدادة وشر ي هو أحد أعضاء مجلس إدارة شر
 مليون ريال 3.16عدنان ميمن 

كة محطة بوابة البحر األحمر.  م 2016العام عن  سعودي اء بضائع وخدمات من قبل شر  وهي عبارة عن شر

ي عىل  الموافقة (17
كة حلواب  كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة كنداسة لخدمات المياه )كنداسة( )شر المعامالت بي   شر

ي ستتم خالل العام  إخوان
وط م وتجديدها للعام المقبل 2017النر ي  تفضيليةوبدون اي شر

 بأن السيد صالح حفن 
ً
، علما

كة   أحد أعضاء مجلس ادارة شر
ً
ي أخوان وهو أيضا

كة حلواب  يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشر

كة  م 2016عن العام  مليون ريال 0.19سيسكو، وذلك بقيمة قدرها  وهي عبارة عن معامالت بيع المياه من قبل شر

 كنداسة. 

كة المععىل  الموافقة (18 كة زميلة لشر كة الجي  تالكي المحدودة )شر
كة السعودية للخدمات الصناعية وشر امالت بي   الشر

ي ستتم خالل العام سيسكو( 
وط تفضيليةم وتجديدها للعام المقبل 2017النر  بأن السيد وبدون اي شر

ً
عامر عبد  /علما

 أحد أعضاء
ً
كة سيسكو وأيضا كة الجي  تالكي المحدودة،  هللا عىل رضا هو أحد أعضاء مجلس ادارة شر

مجلس مديرين شر

 وهي تمثل مرصوفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح. م 2016عن العام  مليون ريال 4.1وذلك بقيمة قدرها 

ي عىل  الموافقة (19
كة بوبا العربية للتأمي   التعاوب  كة السعودية للخدمات الصناعية وشر ي ستتم المعامالت بي   الشر

النر

وط تفضيليةتجديدها للعام المقبل م و 2017خالل العام   بأن السيد وبدون اي شر
ً
عامر عبد هللا عىل رضا أحد  /علما

، وذلك بقيمة  ي
كة بوبا العربية للتأمي   التعاوب   أحد أعضاء مجلس مديرين شر

ً
كة سيسكو وأيضا أعضاء مجلس إدارة شر

اء بضائع وخدمام 2016عن العام  مليون ريال 0.02قدرها   ت. وهي عبارة عن شر

كة الحاج عبدهللا عىلي عىل  الموافقة (20 كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر المعامالت بي   شر

 ) ي
كاءه )القسم الفن  ي ستتم خالل العام رضا وشر

وط تفضيليةم وتجديدها للعام المقبل 2017النر   وبدون اي شر
ً
)علما

كة سيسكو األستاذ محمد  كة بأن رئيس مجلس ادارة شر كة القابضة لشر ي الشر
 
أحمد عىلي رضا هو أحد المساهمي   ف

كاه كة الحاج عبد هلل عىلي رضا وشر كة القابضة لشر ي مجلس ادارة الشر
 
كاه وعضو ف  – الحاج عبد هلل عىلي رضا وشر

ي 
اء بضائع وخدمات  م 2016عن العام  مليون ريال سعودي  0.23(، وذلك بقيمة قدرهاالقسم الفن  وهي عبارة عن شر

كة محطة بوابة البحر األحمر.  من   قبل شر

 


