
 

 

 11 من 1 صفحة

   

 العثيم عبد هللاشركة أسواق ملساهمي  العاشرة اجتماع الجمعية العامة العادية ر محض              

افق   هـ2144/ 16/09 األربعاءاملنعقد يوم   م 28/04/2021املو
 

 

املالية بموقع السوق    اإعالنهتم    والتي   العاشرة  العاديةالعامة  بناًء على دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية  

بتاريخ  ( الصادر  17665رقم )  العدد-(الجزيرةبالصحيفة اليومية )  انشرهو ،  م06/04/2021املوافق    هـ24/08/1442  بتاريخ  السعودية "تداول"

فة الوثائق املتعلقة ببنود  لكتروني مع كاتم نشرها كذلك في موقع الشركة اإل(، كما  3)  ، صفحة رقمم04/2021/ 07هـ املوافق  1442/ 08/ 25

 عمال الجمعية.جدول أ

  باستخدام منظومة تداوالتي  من مقر الشركة بمدينة الرياض    ن خالل وسائل التقنية الحديثةتم عقد االجتماع عن بعد م  فقد
ً
وذلك حرصا

ذات العالقة من قبل الجهات الصحية املختصة و   االحترازيةة املتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية و على سالم

 للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في    (COVID-19)  للتصدي لفيروس كورونا الجديد
ً
وامتدادا

انتشاره ملنع  الالزمة  الوقائية  التدابير  ) تمام    فيوذلك    ،اتخاذ  بتاريخيوم    مساءمن  (  10:00الساعة  املوافق    هـ16/09/1442  األربعاء 

 م 2021/ 04/ 28

 اإلدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم: ( وبحضور أعضاء مجلس اإلدارةعبد هللا صالح علي العثيم )رئيس مجلس  /األستاذ برئاسة

 .(رئيس مجلس اإلدارةنائب ) صالح العثيم   عبد هللافهد األستاذ / (1

 )عضو مجلس اإلدارة(.  األستاذ/ بندر ناصر حمد التميمي  (2

 مجلس اإلدارة(. عضو العثيم ) صالح محمد صالح  األستاذ/ (3

 . األستاذ/ عبد السالم صالح عبد العزيز الراجحي )عضو مجلس اإلدارة( (4

 األستاذ/ عبد هللا علي عبد هللا الدبيخي )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والترشيحات(.  (5

 . )عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي( العثيم صالح عبد العزيز عبد هللااألستاذ/  (6

 جتماع املكرم األستاذ/ عبد العزيز صالح عبد هللا الربدي )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة(. عدم حضور اال وقد أعتذر عن 
 

 .(BDO)  شركة الدكتور محمد العمري وشركاهالسادة/  الشركة راجع حساباتم   يممثلعن بعد الجتماع حضر اكما  
 

االجتماع   الجمعية  رئيس   وافتتح 
ً
 بالحضور    مرحبا

ً
)  ومعلنا الحاضرين  بيانات  إأن     (376)وعددهم    (لكترونيتصويت 

ً
مساهمي    مساهما من 

عدد    أفصحو الشركة،   االجتماع  عن  في  املمثلة  بنسبة    (60,656,592)األسهم  أي   
ً
الشركة من    (%67.4)سهما أسهم  عدد  البالغ   إجمالي 

(90,000,000 )،
ً
 بذلك  أصبحو  سهما

ً
 للمادة )   انعقاد الجمعية صحيحا

ً
 النظام األساس ي للشركة.  ( من35واملادة )( من نظام الشركات 93طبقا

ــح رئيس الجمعية بتن  تم  ــتاذ/    تعيين وأوضــ ــليمان البحيري األســ  للجمعية، كما تم بندر ســ
ً
ــاء لجنة  اختيارســــكرتيرا واملكونة األصــــوات   فرز أعضــ

 بندر سليمان البحيري.املكرم/ و   فهد عبد هللا العثيم /كل من املكرممن 

 نعقاد الجمعية.يوم امن  لكتروني في تمام الساعة العاشرة مساءً ين بتن  سيتم قفل باب التصويت اإلكما أوضح للمساهم
 :النحو التالي وكانت علىة جدول أعمال الجمعية بقراء تم البدءبعد ذلك 

راجعالتصويت على  البند األول:   .م31/12/2020في  العام املالي املنتهي عن الشركة حسابات  تقرير م 

 .م31/12/2020في  املنتهي  العام املاليالتصويت على القوائم املالية املوحدة عن   البند الثاني: 

ممثلي   قام  والثاني،  األول  البندين  )  الحسابات  راجعم  وبعد استعراض  العمري وشركاه  الدكتور محمد  تقريرهم عن  BDOالسادة/ شركة  بتالوة   )

املتعلق بالتتكيد املحدود حول التبليغ املقدم من تالوة تقريرهم  و   م،31/12/2020املنتهي في    )املوحدة( للشركة عن العام املاليمراجعة القوائم املالية  

مع    وستتم  في األعمال والعقود التي تمت  مجلس اإلدارةاملباشرة وغير املباشرة ألعضاء    سعادة رئيس مجلس اإلدارة ملساهمي الشركة عن املصالح

    .الشركة

 بتن  سبق فتح باب عن تقريريهم ولم ترد أي أسئلة ملراجع الحسابات
ً
 م نشرها للمساهمين. مع دعوة الجمعية التي ت واالستفسارات األسئلة، علما

راجعرئيس الجمعية ومن ثم شكر   االجتماع. بمغادرة  الحسابات وسمح لهم ممثلي م 
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عن رأيها في مدى فعالية قام عضو لجنة املراجعة املكرم/ فهد عبد هللا العثيم ونيابة عن رئيس لجنة املراجعة بتالوة تقرير لجنة املراجعة    ومن ثم

 .  م2020نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت ب  من أعمال ومهام خالل العام  

 ما يلي: بنود الجمعية ك بقية وبعد ذلك تم استكمال استعراض 

 .م31/12/2020في  للعام املالي املنتهي على تقرير مجلس اإلدارة  التصويت :البند الثالث

ــــــويت   البند الرابع:  ـــ ــــــابات  راجع على تعيين م  التصــ ـــ ــــــركة  احســ ـــ ــــــحين لشــ ـــ ــــــية لجنة املراجعة، وذلك لفح  ومراجعة  من بين املرشــ ـــ بناًء على توصــ

 .وتحديد أتعاب  م2022، والربع األول من العام م2021القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي وتدقيق 

 املرشحين:أحد  باختياروذلك  

 .(BDOاملرشح األول شركة/ الدكتور محمد العمري وشركاه )

 .ح األول (، حيث أوصت اللجنة بتعيين املرشBaker Tillyاملرشح الثاني شركة/ بيكر تيلي )

 .م2021 التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي الخامس: البند  

 من( 71) املادة من( 1)  الفقرة في الواردة بالترخي  العادية العامة  الجمعية بصــــالحية  اإلدارة مجلس  تفويض  على  التصــــويت  الســــاد : البند  

   أســبق،  أيهما  املفوض  الشــركة إدارة مجلس دورة  نهاية حتى   أو العامة الجمعية موافقة تاريخ من عام ملدة  وذلك الشــركات،  نظام
ً
  للشــرو    وفقا

  الصادرة  التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة
ً
 .املدرجة  املساهمة بشركات  الخاصة الشركات  لنظام تنفيذا

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا والتي ل التصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــتتم بين الشـــــركة وشـــــركة العثيم القابضـــــة الســـــابع: البند  

ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/   ،مصلحة مباشرة فيها صالح علي العثيم

،  م 2021للعام   ( ريال10,000) العالمة التجارية بمبلغ  تتجير  عقدوهي عبارة عن  عبد العزيز عبد هللا صــــالح العثيم مصــــلحة غير مباشــــرة فيها،

 بتن  ال توجد شرو  تفضيلية في 
ً
 .ذا التعاملهعلما

ـــــويت على األعمال والعقود التي  البند الثامن:  ـــــتتمالتصــ ـــــركة العثيم  ســ ـــــركة وشــ ـــــة والتي لبين الشــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا القابضــ

املكرم/ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم، وعضو مجلس اإلدارة   ،العثيم مصلحة مباشرة فيهاصالح علي  

للعام   ( ريال710,050) بمبلغ،  عقد تتجير مكاتب إدارية وملدة ســنةوهي عبارة عن   عبد العزيز عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة غير مباشــرة فيها،

 بتن  ال توجد شرو  تفضيلية في م2021
ً
 .التعامل هذا، علما

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا القابضـــــة والتي لشـــــركة العثيم التصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــتتم بين الشـــــركة و  البند التاســـــع: 

ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صالح العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/   ،العثيم مصلحة مباشرة فيهاصالح علي  

ــــرة فيها، ــــلحة غير مباشــ ــــالح العثيم مصــ ــــنة،   عبد العزيز عبد هللا صــ ــــتركة وملدة ســ للعام   ( ريال172,389) بمبلغوهي عبارة عن عقد خدمات مشــ

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسام2021
ً
 .بها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل، علما

ــتتم بين الشــــركة وشــــركة العثيم   العاشــــر: البند   ــة والتي لالتصــــويت على األعمال والعقود التي ســ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا القابضــ

فهد عبد هللا صالح العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/  /ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم  ،العثيم مصلحة مباشرة فيهاصالح علي  

(  9,730)  بمبلغوملدة ســـــنة،   إســـــكان مشـــــتر  للعاملين   تتجيروهي عبارة عن عقد    عبد العزيز عبد هللا صـــــالح العثيم مصـــــلحة غير مباشـــــرة فيها،

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال تو م2021للعام  ريال
ً
 .جد شرو  تفضيلية في هذا التعامل، علما

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد القابضــة والتي لالتصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة العثيم  الحادي عشــر: البند  

ــــالح علي  ــــرة فيهاهللا صــ ــــلحة مباشــ ــــو مجلس اإلدارة   ،العثيم مصــ ــــالح العثيم، وعضــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ــــرة فيها، وهي ــــلحة غير مباشــ ــــالح العثيم مصــ ــــنة،  املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ــــنابل الخير وملدة ســ ــــتريات بساقات ســ  بمبلغ  عبارة عن عقد مشــ

 بتن القيمة مم2021للعام  ( ريال5,500,000)
ً
 .تغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل، علما

ــــركة العثيم  البند الثاني عشــــــر:  ــــركا ها التابعة وشــ ــــركة وشــ ــــتتم بين الشــ ــــويت على األعمال والعقود التي ســ ــــة والتي ل  التصــ رئيس مجلس  القابضــ

ــالح علي  ــ ـــ ـــ ــرة فيهااإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ ــ ـــ ـــ ــلحة مباشــ ــ ـــ ـــ ــالح العثيم،   ،العثيم مصــ ــ ـــ ـــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ـــــرة فيها، وهي ـــــلحة غير مباشــ ـــــالح العثيم مصــ ـــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ خدمات عمالة وملدة   تتجير عقودعبارة عن  وعضــ
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ـــــنة،   ـــ ـــ  بتن القيمة متغيرة ويتم  م2021للعام  ( ريال730,226) بمبلغســ
ً
ـــــيلية في ، علما ـــ ـــ ـــــرو  تفضــ ـــ ـــ ـــــنة، وال توجد شــ ـــ ـــ ـــــابها في نهاية الســ ـــ ـــ  هذهاحتســ

 التعامالت.

والتي لكل من  بين الشــركة وشــركة عبد هللا العثيم لالســتثمار وشــركا ها التابعة ســتتمالتصــويت على األعمال والعقود التي   البند الثالث عشــر: 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة مباشــرة فيها،   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــالح علي العثيم،

ــــــرة فيها، ـــ ــــــلحة غير مباشــ ـــ ــــــالح العثيم مصــ ـــ ــــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ ة وملد مكاتب إدارية  تتجير  عقدوهي عبارة عن   وعضــ

 بتن  ال توجم2021للعام  ( ريال742,500) بمبلغ،  سنة
ً
 .التعامل هذاد شرو  تفضيلية في ، علما

والتي لكل من التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة عبد هللا العثيم لالســتثمار وشــركا ها التابعة   الرابع عشــر: البند  

صــالح العثيم مصــلحة مباشــرة فيها،  ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــالح علي العثيم،

وهي عبارة عن عقد خدمات مشــــتركة وملدة ســــنة،   وعضــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــــالح العثيم مصــــلحة غير مباشــــرة فيها،

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد م2021للعام  ريال) 1,467,958) بمبلغ
ً
 .شرو  تفضيلية في هذا التعامل، علما

والتي لكل  التصــــويت على األعمال والعقود التي ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة عبد هللا العثيم لالســــتثمار وشــــركا ها التابعة   الخامس عشـــر: البند  

الح العثيم مصـــــلحة مباشـــــرة  ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صـــــ   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صـــــالح علي العثيم،من 

وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشــــسة   فيها، وعضــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــــالح العثيم مصــــلحة غير مباشــــرة فيها،

بعة لشـــــركة عبد هللا تســـــويقية في املجمعات التجارية وملدة ســـــنة، والتي تتم بواســـــسة شـــــركة أســـــواق عبد هللا العثيم في املجمعات التجارية التا

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتســابها في نهاية الســنة، وال توجد شــرو  تفضــيلية م2021للعام   ( ريال4,000,000)  بمبلغالعثيم لالســتثمار،  
ً
، علما

 .في هذا التعامل

ــر:  ــتتم بين الشـــركة وشـــركا ها التابعة وشـــركة ع  البند الســـاد  عشـ ــتثمار وشـــركا ها  التصـــويت على األعمال والعقود التي سـ بد هللا العثيم لالسـ

ــــالح علي العثيم،والتي لكل من التابعة  ــــالح العثيم  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

وهي عبارة عن عقود تتجير  مصـــلحة مباشـــرة فيها، وعضـــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـــالح العثيم مصـــلحة غير مباشـــرة فيها،

ــــــنة  ةخدمات عمالة وملد  بتن القيمةم2021للعام   ريال  ) 775,698) بمبلغ،  ســ
ً
ــــــرو     ، علما ــــــنة، وال توجد شــ ــــــابها في نهاية الســ متغيرة ويتم احتســ

 .تفضيلية في هذه التعامالت

والتي لكل من التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركا ها التابعة    البند السـابع عشـر: 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة مباشــرة فيها،   يم،رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــالح علي العث

وهي عبارة عن عقد تتجير إسـكان مشـتر  للعاملين  وعضـو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح العثيم مصـلحة غير مباشـرة فيها،

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسـابها في نهاية السـنة، وال توجد شـرو   م2021عاملل  ( ريال321,902)  بمبلغبالشـركات الشـقيقة وملدة سـنة،  
ً
، علما

 .لتفضيلية في هذا التعام

والتي لكل من  التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركا ها التابعة   الثامن عشـر: البند  

ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة مباشــرة فيها،   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــالح علي العثيم،

وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في  ة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة غير مباشرة فيها،وعضو مجلس اإلدار 

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  م2021للعام  ( ريال4,430,801) بمبلغ  الفروع املستتجرة وملدة سنة،
ً
، علما

 .التعامل تفضيلية في هذا

التابعة والتي لكل من التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركا ها    التاسـع عشـر: البند  

اشــرة فيها، ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة مب  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــالح علي العثيم،

وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعالنية   وعضـو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح العثيم مصـلحة غير مباشـرة فيها،

 بتن  ال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعاملم2021للعام  ( ريال36,000) بمبلغ باملجمعات التجارية وملدة سنة،
ً
 .، علما

عين للموارد البشــرية "شــركة تابعة" وشــركة الخدمات الســبع "شــركة   البند العشــرو :  التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة م 

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة مباشــرة فيها ولكل من تابعة"  
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ـــــالح علي العثيم،هللا  ـــــرة فيها، صــ ـــــلحة غير مباشــ ـــــالح العثيم مصــ وهي عبارة عن عقد تتجير   ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتســـابها في نهاية الســـنة، وال توجد شـــرو  تفضـــيلية في هذا م2021للعام   ( ريال79,487)  بمبلغخدمات عمالة  
ً
، علما

 .التعامل

عين للموارد البشــــرية "شــــركة تابعة البند الحادي والعشـــرو :  والتي لعضــــو  التصــــويت على األعمال والعقود التي ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة م 

ــرة فيها، ولكل من  ـــ ـــ ــلحة مباشــ ـــ ـــ ــالح العثيم مصــ ـــ ـــ ــالح علي مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ة ســـنة  وملد عقار تتجير  عقدوهي عبارة عن   ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صـــالح العثيم، مصـــلحة غير مباشـــرة فيها،  العثيم،

 أن  ال توجد شرو  تفضيلية في م2021للعام  ( ريال60,000) بمبلغ
ً
 التعامل. هذا، علما

ــــويت على األعمال والعقود التي  البند الثاني والعشــــــرو :  ــــركة   تمتالتصــ ــــرية "شــ عين للموارد البشــ ــــركة م  ــــركة وشــ ــــو  "تابعةبين الشــ والتي لعضــ

ــرة فيها، ولكل من  ـــ ـــ ــلحة مباشــ ـــ ـــ ــالح العثيم مصــ ـــ ـــ ــالح علي مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ــــــرة فيها،  العثيم، ــــــلحة غير مباشــ ــــــالح العثيم، مصــ ة وملد  عقارات  تتجير عقودوهي عبارة عن  ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

 أن  ال توجد شرو  تفضيلية في م2020ريال للعام ( 117,713) سنتان بمبلغ
ً
 .التعامالت هذه، علما

عين للموارد البشـــــرية "شـــــركة   تمتود التي التصـــــويت على األعمال والعق  البند الثالث والعشـــــرو :  والتي لعضـــــو  "تابعةبين الشـــــركة وشـــــركة م 

ــرة فيها، ولكل من  ـــ ـــ ــلحة مباشــ ـــ ـــ ــالح العثيم مصــ ـــ ـــ ــالح علي مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ــالح  العثيم، ـــ ـــ ـــ ـــــرة فيهـا،  ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــــلحـة غير مبـاشــ ـــ ـــ ـــــراء عقـدوهي عبـارة عن  العثيم مصــ ـــ ـــ  عقـار بمبلغ  شــ

 أن  ال توجد شرو  تفضيلية في م2020للعام  ( ريال40,000,000)
ً
 .التعامل هذا، علما

عين للموارد البشـرية "شـركة  الشـركة و   بين  تمتالتصـويت على األعمال والعقود التي  البند الرابع والعشـرو :    وشـركا ها التابعة تابعة"شـركة م 

ـــــرة فيها، ولكل من  ـــــلحة مباشــ ـــــالح العثيم مصــ ـــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا والتي لعضــ

ــــالح علي العثيم، ـــ ــــرة فيها،  صــ ـــ ــــلحة غير  مباشــ ـــ ــــالح العثيم مصــ ـــ توظيف  ارة عن عقد  وهي عب   ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ـــــنة    عمالة نمسية ـــ ـــ ـــــرو   م2020للعام    ( ريال274,768) بمبلغوملدة ســ ـــ ـــ ـــــنة، وال توجد شــ ـــ ـــ ـــــابها في نهاية الســ ـــ ـــ  بتن القيمة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علما

 .تفضيلية في هذا التعامل

ات الغذائية اململوكة للشـــــركة  التصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــتتم بين الشـــــركة وشـــــركة الرياض للصـــــناع  البند الخامس والعشـــــرو : 

ــبة ) ــر بنســ ــمالها  55بشــــكل غير مباشــ ــرة فيها، %( من رأســ ــلحة مباشــ ــالح العثيم مصــ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ والتي لعضــ

الح العثيم مصــلحة غير  ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــالح علي العثيم،ولكل من 

ـــــرة فيهـا،   ـــ ـــ ـــــنـة  مبـاشــ ـــ ـــ  بـتن القيمـة متغيرة ويتم م2021للعـام    ( ريـال130,408,485)  بمبلغ  وهي عبـارة عن عقـد توريـد مواد غـذائيـة وملـدة ســ
ً
، علمـا

 .احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

ــــويت على األعمال وا  البند الســـــاد  والعشـــــرو :  ــــركة  التصــ ــــركة وشــ ــــتتم بين الشــ ــــو لعقود التي ســ ــــركة تابعة" والتي لعضــ ــــبع "شــ الخدمات الســ

ــرة فيها، ولكل من  ـــ ـــ ــلحة مباشــ ـــ ـــ ــالح العثيم مصــ ـــ ـــ ــالح علي مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ــالح الع  العثيم، ــ ـــ ــرة فيها،  ثيمونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ ــ ـــ ــلحة غير مباشــ ــ ـــ ــاعةوهي عبارة عن عقد    مصــ ــ ـــ  عموالت بيع بضــ

ـــــنة   ـــــيلية في هذا م2021للعام   ( ريال394,681) بمبلغوملدة ســ ـــــرو  تفضــ ـــــنة، وال توجد شــ ـــــابها في نهاية الســ  بتن القيمة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علما

 .التعامل

الخدمات السـبع "شـركة تابعة" والتي لعضـو مجلس  التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة    البند السـابع والعشـرو : 

ــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــلحة مباشــ ـــ ــــالح العثيم مصــ ـــ ــــالح علي العثيم، اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ـــرة فيها، ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ ـــلحة غير مباشــ ـــالح العثيم مصــ ـــنة  وملدة  تتجير مكاتب إداريةوهي عبارة عن عقد    فهد عبد هللا صــ ســ

 .، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعاملم2021للعام  ( ريال40,000) بمبلغ

ة "شــركة تابعة" والتي لعضــو مجلس  شــرفات الجزير التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة    البند الثامن والعشــرو : 

ــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــلحة مباشــ ـــ ــــالح العثيم مصــ ـــ ــــالح علي العثيم، اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ
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ســـنة  وملدة    تتجير خدمات عمالةوهي عبارة عن عقد   ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صـــالح العثيم مصـــلحة غير مباشـــرة فيها،

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ،م2021للعام  ( ريال3,051,049) بمبلغ
ً
 .وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل علما

مرافق التشـغيل "شـركة تابعة" والتي لعضـو مجلس  التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة   بند التاسـع والعشـرو : ال

ــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــلحة مباشــ ـــ ــــالح العثيم مصــ ـــ ــــالح علي العثيم، اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

وملدة ســـنة    تتجير خدمات عمالةوهي عبارة عن عقد   مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صـــالح العثيم مصـــلحة غير مباشـــرة فيها،  ونائب رئيس

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، ،م2021للعام  ( ريال6,299,113) بمبلغ
ً
 .وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل علما

ــتتم بين الشـــركة وشـــركة     : البند الثالثو  ــالح  التصـــويت على األعمال والعقود التي سـ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ صـ آني وداني التجارية والتي لعضـ

ـــرة فيها،  ـــ ـــلحة مباشــ ـــ ـــالح العثيم مصــ ـــ ـــنوات بمبلغ3)وملدة تتجير معارض  عقودوهي عبارة عن محمد صــ ـــ   م، وال 2021للعام   ( ريال673,000) ( ســ

 .توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

 ومن ثم بعد استعراض البنود تم فتح  باب األسئلة للمساهمي  وكانت كما يلي: 

خرى  ي تهم  الشـــــــركة في املنا ق األ رغم شـــــــدة املنافســـــــة في الو ت ال    املنطقة الوســـــــطك بشـــــــ   كبي   في التوســـــــعنرى تركز   : ملاذااألول الســـــــ ال  

  الشر يةاملنطقة  وباألخص
 
 الجبي  الصناعية؟ وخصوصا

عتبارات كثيرة، وتضــــع الشــــركة أهمية  التوســــع وفق خسط مدروســــة ت خذ فيها باملنسقة الشــــرقية، ويتم ا عدد كبير من الفروع  لدينا   : الجواب

 تواجدها في جميع مناطق اململكة.

 األ مكتب العمري للمراجعة رغم كونه  : ملاذا ترشح اللجنةالس ال الثاني
 
 ؟على سعرا

   الجواب: 
ً
دراية   ملديهكما أن  لفترة أطول   عمل بمراجعة حسـابات الشـركة  لكونو   وشـركاهشـركة الدكتور محمد العمري املتراكمة للخبرة لنظرا

 .إضافة إلى فرق السعر بين  وبين املرشح االخر هامش ي وقليل،  مما دعم التوصية بترشيح  عمالهاأبنشا  الشركة و 

  ةمرشح ةالشرك  ه  : الثالثالس ال  
 
 لب نامج شريك؟ فعال

 ال  الجواب: 

 ريال؟ (5)م للسهم الواحد بينما الربح في السنة كا  تقريبا 2020ريال كربح للمساهمي  عن العام  (6)تم توزيع  : ملاذا الرابعالس ال 

 لوجود س  الجواب: 
ً
 .يسمح بالتوزيع في األرباح املبقاةضافة إلى وجود رصيد إيولة لدى الشركة وعدم وجود قروض  نظرا

 حيث تكو   افس الشــركة في فئة املســيهلكي  األ : ملاذا ال تنالخامسالســ ال  
 
على من الهوامش الربحية الحالية أهوامش الربحية على دخال

 للشركة؟

   الشركة ليست لديها الرغبة في منافسة فئة املستهلكين   الجواب: 
ً
  %(90)ولديها عمالء يمثلون شريحة كبيرة من املجتمع تصل إلى ، األعلى دخال

 .عليهموتريد أن تحافظ 

 ؟الغ ائية املوادهللا العثيم في سوق  عبدأسواق : كم تمث  نسبة شركة الساد الس ال  

 من سوق املواد الغذائية. %(15)تمثل نسبة   : الجواب
ً
 تقريبا

 مع التحالف؟ ةاملطاحن الرابع ةمن شراء شرك : ما الفائدةالسابعالس ال  

  ها.ايرادإوتعزيز  االستثماراتنشسة املكملة لنشا  الشركة ولتوج  الشركة في تنويع ها تعتبر من األن أل  الجواب: 

فئة الشــــــباب  تحدث الشــــــركة  ائمة املنتيا  بحيث تواكب متطلبا  املســــــيهلكي  الشــــــباب لكســــــب العمالء من  ال  : ملاذاالثامنالســــــ ال  

 وذلك لضما  استمرارية الشركة على املدى البعيد؟

  ويتم تحديثها باستمرار  قائمة منتجات الشركة متنوعة  : الجواب

 املسيهدف؟وكم   لديكم خطة لزيادة الحصة السو ية؟ : ه التاسعالس ال  

  (30)يوجد توج  لزيادة الحصة السوقية وتخسط الشركة الفتتاح   نعم  : الجواب
ً
.فرعا

ً
 سنويا

 ال فرع واحد ملاذا؟إيوجد لف وال أ ٣٠٠الجبي  الصناعية بعدد س ا    : مدينةالعاشرالس ال  

ـــــبة ملزيد من التو لدينا   الجواب: ــ ـــــرقية من خالل عدد كبير من الفروع ويتم بحث الفر  املناســ ــ ـــــع بالفروع باملنسقة  ومختلف تواجد باملنسقة الشــ ــ ســ

 .مدنها
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 :حيث تمت قرائتها على املساهمين خالل اإلجتماع يليكما تم فرز نتائج التصويت وجاءت   اإللكترونيغالق التصويت إوبعد 

افقو   نص البند  افقو   املو  ممتنعو   غي  املو

األول:  ــــابـــــات عن    البنـــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ راجع الحســ ـــــويـــــت على تقرير م  ـــ ـــ املـــــالي املنتهي التصــ في   العـــــام 

 .م31/12/2020

60,650,417 

99.98982 % 

1,068 

0.00176 % 

5,107 

0.00842 % 

الثـــــاني:  ــــدة عن    البنـــــد  املوحــ ــــة  ــــاليــ املــ القوائم  ــــت على  ـــــويــ ـــ ـــ ــــاليالتصــ املــ ــــام  في   العــ املنتهي 

 .م31/12/2020

60,635,002 

99.96441 % 

15,623 

0.02576 % 

5,967 

0.00984 % 

الـــثــــــالــــــث ـــــت  :الـــبـــنــــــد  ـــــويــ ــ ــ ــ ــ اإلدارة    الـــتصــ مـــجـــلـــس  تـــقـــريـــر  املـــنـــتـــهـــي عـــلـــى  ـــــالـــي  املــ ـــــام  فـــي   لـــلـــعــ

 .م31/12/2020

60,649,322 

99.98801 % 

1,068 

0.00176 % 

6,202 

0.01022 % 

ـــابات  البند الرابع:  ـــ ـــويت على تعيين مراجع حســ ـــ ـــركة  االتصــ ـــ ـــحين  لشــ ـــ ـــية لجنة املراجعة، وذلك لفح  ومراجعة  من بين املرشــ ـــ بناًء على توصــ

 :وتحديد أتعاب  م2022، والربع األول من العام م2021القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي وتدقيق 

 (. BDO)محمد العمري وشركاه   / ر شركة الدكتو 
52,803,765 

%87.05363 0 

0.00 % 

7,812,541 

12.87995 % 
 (. Baker Tilly)بيكر تيلي  /شركة 

40,286 

%0.06642 

ـــــكــل   البنــد الخــامس:  ـــ ـــ ـــــويــت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح مرحليــة بشــ ـــ ـــ التصــ

 .م2021 نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي

60,654,724 

99.99692 % 

122 

0.0002 %  

1,746 

0.00288 %  

ـــــويـت  الســــــــــــاد : البنـد   ـــ ـــ ـــــالحيـة  اإلدارة مجلس تفويض على  التصــ ـــ ـــ  العـامـة   الجمعيـة  بصــ

 ملدة   وذلك  الشـــركات، نظام من( 71) املادة من( 1)  الفقرة في الواردة بالترخي  العادية

 املفوض   الشــركة إدارة مجلس دورة  نهاية حتى  أو العامة  الجمعية موافقة  تاريخ من  عام

   أسبق،  أيهما
ً
   الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  الضوابط في الواردة  للشرو  وفقا

ً
 تنفيذا

 املدرجة.  املساهمة بشركات  الخاصة الشركات  لنظام

30,351,318 

54.92796 % 

1,836 

0.00332 %  

24,903,438 

45.06872 % 

التصــــويت على األعمال والعقود التي ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة العثيم    البند الســـابع: 

ــــــة ـــ ـــ ــــــالح علي العثيموالتي ل  القــابضــ ـــ ـــ ـــــلحــة    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبــد هللا صــ ـــ ـــ مصــ

ــرة فيها ـــ ــالح العثيم،   ،مباشــ ـــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ــرة   ــلحة غير مباشـ ــالح العثيم مصـ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـ وعضـ

،  م 2021للعــام    ( ريـال10,000)  العالمـة التجــاريـة بمبلغ  تـتجير عقــدوهي عبــارة عن    فيهــا،

 بتن  ال توجد شرو  تفضيلية في 
ً
 ذا التعامل.هعلما

30,198,892 

54.65211 % 

2,566 

0.00464 %  

25,055,134 

45.34325 % 

بين الشـــــركة وشـــــركة العثيم   ســـــتتمالتصـــــويت على األعمال والعقود التي  البند الثامن: 

ــــــة والتي ل ـــ ـــ ــــــالح علي  القــابضــ ـــ ـــ ـــــلحــة  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبــد هللا صــ ـــ ـــ العثيم مصــ

ــرة فيها ـــ ــالح العثيم،   ،مباشــ ـــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ــرة   ــلحة غير مباشـ ــالح العثيم مصـ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـ وعضـ

ـــــنةوهي عبارة عن  فيها، للعام  ( ريال710,050) بمبلغ،  عقد تتجير مكاتب إدارية وملدة ســ

 بتن  ال توجد شرو  تفضيم2021
ً
 .التعامل هذالية في ، علما

30,182,270 

54.62203 % 

17,753 

0.03213 % 

25,056,569 

45.34585 % 

التصــــويت على األعمال والعقود التي ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة العثيم   البند التاســـع: 

ــــــة والتي ل ـــ ـــ ــــــالح علي  القــابضــ ـــ ـــ ـــــلحــة  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبــد هللا صــ ـــ ـــ العثيم مصــ

ــرة فيها ـــ ــالح العثيم،   ،مباشــ ـــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ــرة   ــلحة غير مباشـ ــالح العثيم مصـ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـ وعضـ

26,406,231 

47.78838 % 

3,793,845 

6.86587 % 

25,056,516 

45.34575 % 
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ـــــنـة، فيهـا، ـــ ـــ ـــــتركـة وملـدة ســ ـــ ـــ للعـام   ( ريـال172,389) بمبلغ  وهي عبـارة عن عقـد خـدمـات مشــ

ـــــرو   م2021 ـــ ـــ ـــــنـة، وال توجـد شــ ـــ ـــ ــابهـا في نهـايـة الســ ـــ ـــ ـــ  بـتن القيمـة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علمـا

 .تفضيلية في هذا التعامل

التصـــويت على األعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة العثيم   البند العاشـــر: 

ــــــة والتي ل ـــ ـــ ــــــالح علي  القــابضــ ـــ ـــ ـــــلحــة  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبــد هللا صــ ـــ ـــ العثيم مصــ

ــرة فيها ـــ ــالح العثيم،   ،مباشــ ـــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا ــرة  وعضـ ــلحة غير مباشـ ــالح العثيم مصـ  صـ

ـــــتر  للعاملين  تتجيروهي عبارة عن عقد  فيها، ـــ ـــــكان مشــ ـــ ـــــنة،   إســ ـــ (  9,730) بمبلغوملدة ســ

ــنة، وال توجد م2021للعام   ريال ــ ـــ ــابها في نهاية الســ ــ ـــ  بتن القيمة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علما

 .شرو  تفضيلية في هذا التعامل

30,197,691 

54.64993 % 

2,360 

0.00427 % 

25,056,541 

45.3458 % 

ــر:  ــتتم بين الشــــركة وشــــركة   البند الحادي عشــ التصــــويت على األعمال والعقود التي ســ

ـــة والتي لالعثيم   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالح علي  القـــــابضــ ـــ ـــ ـــ ـــ العثيم  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبـــــد هللا صــ

ــرة فيها ــلحة مباشــ ــالح   ،مصــ ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــــالح العثيم مصــــلحة غير  العثيم، وعضــــو 

ــــــرة فيها، وهي ــــــنة، مباشــ ــــــنابل الخير وملدة ســ ــــــتريات بساقات ســ  بمبلغ   عبارة عن عقد مشــ

ــابهـــا في نهـــايـــة  م2021للعـــام    ( ريـــال5,500,000) ــ ـــ ـــ ـــ  بـــتن القيمـــة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علمـــا

 .لالسنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعام

30,199,376 

54.65298 % 

2,087 

0.00378 % 

25,055,129 

45.34324 % 

التصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــتتم بين الشـــــركة وشـــــركا ها    البند الثاني عشــــر: 

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي القابضة والتي ل التابعة وشركة العثيم

ولكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا    ،العثيم مصـــلحة مباشـــرة فيها

ـــــالح العثيم   ـــ ـــ ـــ ـــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبـــد العزيز عبـــد هللا صــ ـــ ـــ ـــــالح العثيم، وعضــ ـــ ـــ ـــ صــ

 بمبلغ خدمات عمالة وملدة سـنة،   تتجير عقودعبارة عن   مصـلحة غير مباشـرة فيها، وهي

 بتن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة،  م2021للعام   ( ريال730,226)
ً
، علما

 التعامالت. هذهوال توجد شرو  تفضيلية في 

30,197,848 

54.65022 % 

2,138 

0.00387 % 

25,056,606 

45.34591 % 

ــــويت على األعمال والعقود التي   البند الثالث عشـــــر:  ــــتتمالتصــ ــــركة   ســ ــــركة وشــ بين الشــ

ــتثمار وشـــركا ها التابعة رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  والتي لكل من  عبد هللا العثيم لالسـ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

ة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح  العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، وعضـو مجلس اإلدار 

ــرة فيها، ــلحة غير مباشــ ــنةوملد  مكاتب إدارية  تتجير  عقدوهي عبارة عن  العثيم مصــ ،  ة ســ

ـــــيليــة في  م2021للعــام    ( ريــال742,500)  بمبلغ ـــ ـــ ـــــرو  تفضــ ـــ ـــ  بــتنــ  ال توجــد شــ
ً
 هــذا ، علمــا

 التعامل.

29,571,845 

53.51732 % 

628,144 

1.13678 % 

25,056,603 

45.34591 % 

ــــركة    البند الرابع عشــــــر:  ــــركة وشــ ــــتتم بين الشــ ــــويت على األعمال والعقود التي ســ التصــ

ــتثمار وشـــركا ها التابعة  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  والتي لكل من عبد هللا العثيم لالسـ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

وعضـو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح   العثيم مصـلحة مباشـرة فيها،

ــــرة فيها، ـــ ــــلحة غير مباشــ ـــ ــــنة،    العثيم مصــ ـــ ــــتركة وملدة ســ ـــ وهي عبارة عن عقد خدمات مشــ

27,174,495 

49.17874 % 

3,025,292 

5.47499 % 

25,056,805 

45.34627 % 



 

 

 11 من 8 صفحة

ــابهـــا في م2021للعـــام    ريـــال) 1,467,958)  بمبلغ ــ ـــ ـــ ـــ  بـــتن القيمـــة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علمـــا

 .نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

التصـــويت على األعمال والعقود التي ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة    البند الخامس عشـــر: 

ــتثمار وشـــركا ها التابعة  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  والتي لكل من عبد هللا العثيم لالسـ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

ة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح  العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، وعضـو مجلس اإلدار 

وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشسة تسويقية   العثيم مصلحة غير مباشرة فيها،

ــنة، والتي تتم بواســـسة شـــركة أســـواق عبد هللا العثيم في  في املجمعات التجارية وملدة سـ

ـــــتثمـار،   ـــ ـــ ـــــركـة عبـد هللا العثيم لالســ ـــ ـــ (  4,000,000) بمبلغاملجمعـات التجـاريـة التـابعـة لشــ

ــنة، وال توجد م2021للعام   ريال ــ ـــ ــابها في نهاية الســ ــ ـــ  بتن القيمة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علما

 .شرو  تفضيلية في هذا التعامل

30,197,668 

54.64989 % 

2,545 

0.00461 % 

25,056,379 

45.3455 % 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركا ها   البند الساد  عشر: 

رئيس مجلس والتي لكل من التابعة وشـركة عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركا ها التابعة 

ــــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ونــائــب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهــد    اإلدارة املكرم/ عبــد هللا صــ

عبد هللا صـالح العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، وعضـو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز 

ـــــرة فيها، ـــــلحة غير مباشــ ـــــالح العثيم مصــ وهي عبارة عن عقود تتجير خدمات   عبد هللا صــ

ــنة ةعمالة وملد  بتن القيمةم2021للعام  ريال ) 775,698) بمبلغ،  سـ
ً
متغيرة ويتم   ، علما

 .احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذه التعامالت

30,197,846 

54.65021 % 

3,591 

0.0065 % 

25,055,155 

45.34329 % 

التصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــتتم بين الشـــــركة وشـــــركة   البند الســــابع عشــــر: 

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  والتي لكل من عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركا ها التابعة  

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

رة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح  العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، وعضـو مجلس اإلدا

وهي عبارة عن عقد تتجير إســـــكان مشـــــتر  للعاملين  العثيم مصـــــلحة غير مباشـــــرة فيها،

 بتن القيمة  م2021للعام  ( ريال321,902) بمبلغبالشـركات الشـقيقة وملدة سـنة،  
ً
، علما

 ل.تعاممتغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا ال

30,197,898 

54.65031 % 

3,319 

0.00601 % 

25,055,375 

45.34368 % 

ــــركة    البند الثامن عشـــــر:  ــــركة وشــ ــــتتم بين الشــ ــــويت على األعمال والعقود التي ســ التصــ

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  والتي لكل من  عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركا ها التابعة 

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

رة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح  العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، وعضـو مجلس اإلدا

ــــــرة فيها، ــــــلحة غير مباشــ وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في  العثيم مصــ

 بتن القيمة  م2021للعام    ( ريال4,430,801)  بمبلغ  الفروع املستتجرة وملدة سنة،
ً
، علما

 .تفضيلية في هذا التعاملمتغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  

30,197,813 

54.65015 % 

2,190 

0.00396 % 

25,056,589 

45.34588 % 

ــر:  ــتتم بين الشــــركة وشــــركة    البند التاســــع عشــ التصــــويت على األعمال والعقود التي ســ

ــتثمار وشـــركا ها   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  التابعة والتي لكل من عبد هللا العثيم لالسـ

ــالح   ـــ ـــ ـــ ــالح    علي العثيم،عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، وعضـو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح  

ـــرة فيها، ـــ ـــلحة غير مباشــ ـــ وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعالنية   العثيم مصــ

30,199,394 

54.65302 % 

2,160 

0.00391 % 

25,055,038 

45.34308 % 



 

 

 11 من 9 صفحة

ـــــنــة، ـــ ـــ  بــتنــ  ال  م2021للعــام    ( ريــال36,000)  بمبلغ  بــاملجمعــات التجــاريــة وملــدة ســ
ً
، علمــا

 .توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

عين للموارد  البند العشــــرو :  التصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــتتم بين شـــــركة م 

والتي لعضـــــو مجلس البشـــــرية "شـــــركة تابعة" وشـــــركة الخدمات الســـــبع "شـــــركة تابعة"  

ــرة فيها ولكل من  ــلحة مباشـ ــالح العثيم مصـ رئيس  اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـ

ــــالح علي العثي ـــ ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   م،مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ـــــرة فيهـا، ـــ ـــ ـــــلحـة غير مبـاشــ ـــ ـــ ــالح العثيم، مصــ ـــ ـــ ـــ وهي عبـارة عن عقـد تـتجير    فهـد عبـد هللا صــ

 بــــتن القيمــــة متغيرة ويتم  م2021للعــــام    ( ريــــال79,487)  بمبلغخــــدمــــات عمــــالــــة  
ً
، علمــــا

 .احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

30,199,324 

54.65289 % 

2,155 

0.0039 % 

25,055,113 

45.34321 %

  

ــــركة   البند الحادي والعشــــــــرو :  ـــ ــــتتم بين الشــ ـــ ــــويت على األعمال والعقود التي ســ ـــ التصــ

ــركة تابعة ــ ــرية "شــ ــ عين للموارد البشــ ــركة م  ــ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد  وشــ ــ والتي لعضــ

ـــــرة فيها، ولكل من  ـــ ـــ ـــــلحة مباشــ ـــ ـــ ـــــالح العثيم مصــ ـــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة  العزيز عبد هللا صــ

ــــــالح علي العثيم، ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا    املكرم/ عبـد هللا صــ

ـــــرة فيها، ـــــلحة غير مباشــ ـــــالح العثيم، مصــ ـــــنة  وملد عقار تتجير  عقدوهي عبارة عن  صــ ة ســ

ـــــيليــــة في  م2021للعــــام    ( ريــــال60,000)  بمبلغ ـــ ـــ ـــــرو  تفضــ ـــ ـــ  أنــــ  ال توجــــد شــ
ً
 هــــذا ، علمــــا

 التعامل.

30,199,284 

54.65282 % 

2,194 

0.00397 % 

25,055,114 

45.34321 %

  

بين الشركة وشركة   تمتالتصويت على األعمال والعقود التي   البند الثاني والعشرو : 

ـــــركة   ـــ ـــــرية "شــ ـــ عين للموارد البشــ ـــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز م  ـــ تابعة والتي لعضــ

ــــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــــلحة مباشــ ـــ ــــــالح العثيم مصــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  عبد هللا صــ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

ـــــل ـــ ـــــرة فيها،العثيم، مصــ ـــ ـــــنتان  وملد عقارات تتجير  عقودوهي عبارة عن  حة غير مباشــ ـــ ة ســ

ـــــيليــة في  م2020ريــال للعــام  ( 117,713)  بمبلغ ـــ ـــ ـــــرو  تفضــ ـــ ـــ  أنــ  ال توجــد شــ
ً
 هــذه ، علمــا

 التعامالت.

30,197,961 

54.65042 % 

3,483 

0.0063 % 

25,055,148 

45.34327 % 

ـــــويــت على األعمــال والعقود التي    البنــد الثــالــث والعشــــــــــــرو :  ـــ ـــ ـــــركــة    تمــتالتصــ ـــ ـــ بين الشــ

ــركة   ــ ــرية "شــ ــ عين للموارد البشــ ــركة م  ــ ــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد وشــ ــ تابعة والتي لعضــ

ـــــرة فيها، ولكل من  ـــ ـــ ـــــلحة مباشــ ـــ ـــ ـــــالح العثيم مصــ ـــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة  العزيز عبد هللا صــ

ــــــالح علي العثيم، ـــ ـــ املكرم/ فهـد عبـد هللا  ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة    املكرم/ عبـد هللا صــ

ـــــرة فيهــا، ـــ ـــ ـــــلحــة غير مبــاشــ ـــ ـــ ــــــالح العثيم، مصــ ـــ ـــ ـــــراء عقــدوهي عبــارة عن    صــ ـــ ـــ  عقــار بمبلغ   شــ

 أن  ال توجد شرو  تفضيلية في م2020للعام  ( ريال40,000,000)
ً
 التعامل. هذا، علما

30,197,608 

54.64978 % 

2,720 

0.00492 % 

25,056,264 

45.34529 % 

ـــــويــت على األعمــال والعقود التي    والعشــــــــــــرو : البنــد الرابع   ـــ ـــ ـــــركــة    بين   تمــتالتصــ ـــ ـــ الشــ

ـــــركة تابعة"و  ـــــرية "شــ عين للموارد البشــ ـــــركة م  ـــــركا ها التابعة شــ ـــــو مجلس    وشــ والتي لعضــ

رئيس  اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـالح العثيم مصـلحة مباشـرة فيها، ولكل من 

ــــالح علي العثيم، ـــ ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــ

ــــــرة فيها، ــــــلحة غير  مباشــ ــــــالح العثيم، مصــ توظيف  وهي عبارة عن عقد    فهد عبد هللا صــ

ــالـــة   ـــــنـــة    نمسيـــةعمـ ـــ ـــ  بـــتن القيمـــة  م2020للعـــام    ( ريـــال274,768)  بمبلغ  وملـــدة ســ
ً
ــا ، علمـ

 .متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

30,197,701 

54.64995 % 

3,519 

0.00637 % 

25,055,372 

45.34368 % 



 

 

 11 من 10 صفحة

ـــــركة   البند الخامس والعشـــــــرو :  ـــــتتم بين الشــ ـــــويت على األعمال والعقود التي ســ التصــ

%( 55وشركة الرياض للصناعات الغذائية اململوكة للشركة بشكل غير مباشر بنسبة )

ـــمالها   ـــ ـــالح العثيم    من رأســ ـــ ـــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــ ـــ والتي لعضــ

ـــــرة فيهــا، ولكــل من   ـــ ـــ ـــــلحــة مبــاشــ ـــ ـــ ـــالح علي رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عمصــ ـــ ـــ ـــ بــد هللا صــ

ــــلحة غير    العثيم، ـــ ــــالح العثيم، مصــ ـــ ونائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عبد هللا صــ

(  130,408,485) بمبلغ وهي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية وملدة سنة  مباشرة فيها،  

ــنة، وال توجد م2021للعام   ريال ــ ـــ ــابها في نهاية الســ ــ ـــ  بتن القيمة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علما

 .و  تفضيلية في هذا التعاملشر 

30,199,279 

54.65281 % 

2,119 

0.00383 % 

25,055,194 

45.34336 % 

ـــركة    البند الســـــاد  والعشـــــرو :  ـــتتم بين الشــ ـــويت على األعمال والعقود التي ســ التصــ

الخدمات الســبع "شــركة تابعة" والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز وشــركة  

ــــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــــلحة مباشــ ـــ ــــــالح العثيم مصــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  عبد هللا صــ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

وملدة ســـنة    عموالت بيع بضـــاعةبارة عن عقد وهي ع العثيم، مصـــلحة غير مباشـــرة فيها،

ـــــابها في نهاية  م2021للعام  ( ريال394,681) بمبلغ ـــ ـــ  بتن القيمة متغيرة ويتم احتســ
ً
، علما

 .السنة، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل

30,197,979 

54.65046 % 

3,492 

0.00632 % 

25,055,121 

45.34323 % 

ــــــركة    البند الســــــــابع والعشــــــــرو :  ــــــتتم بين الشــ ــــــويت على األعمال والعقود التي ســ التصــ

الخدمات الســبع "شــركة تابعة" والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز وشــركة  

ــــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــــلحة مباشــ ـــ ــــــالح العثيم مصــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  عبد هللا صــ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    /ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم  عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ فهـد عبـد هللا صــ

ــرة فيها، ــلحة غير مباشــ ــنة  وملدة    تتجير مكاتب إداريةوهي عبارة عن عقد  العثيم، مصــ ســ

 .، وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعاملم2021للعام  ( ريال40,000) بمبلغ

30,199,162 

54.6526 % 

2,315 

0.00419 % 

25,055,115 

45.34321 %

  

ــــــركة    والعشــــــــــرو : البند الثامن  ـــ ــــــتتم بين الشــ ـــ ــــــويت على األعمال والعقود التي ســ ـــ التصــ

شـــرفات الجزيرة "شـــركة تابعة" والتي لعضـــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز وشـــركة  

ــــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــــلحة مباشــ ـــ ــــــالح العثيم مصــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  عبد هللا صــ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح  ونـائـب رئيس مجلس اإلدا  عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ رة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

سـنة  وملدة  تتجير خدمات عمالةوهي عبارة عن عقد   العثيم، مصـلحة غير مباشـرة فيها،

ــابهـــا في   ،م2021للعـــام    ( ريـــال3,051,049)  بمبلغ ــ ـــ ـــ ـــ  بـــتن القيمـــة متغيرة ويتم احتســ
ً
علمـــا

 .وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل  نهاية السنة،

30,197,497 

54.64958 % 

3,684 

0.00667 % 

25,055,411 

45.34375 % 

ــــــركة   البند التاســــــــع والعشــــــــرو :  ــــــتتم بين الشــ ــــــويت على األعمال والعقود التي ســ التصــ

مرافق التشــغيل "شــركة تابعة" والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز وشــركة  

ــــــرة فيها، ولكل من  ـــ ــــــلحة مباشــ ـــ ــــــالح العثيم مصــ ـــ رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  عبد هللا صــ

ــالح علي العثيم، ـــ ـــ ـــ ــالح    عبـد هللا صــ ـــ ـــ ـــ ونـائـب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهـد عبـد هللا صــ

وملدة سـنة   تتجير خدمات عمالةبارة عن عقد  وهي ع العثيم، مصـلحة غير مباشـرة فيها،

ــابهـــا في   ،م2021للعـــام    ( ريـــال6,299,113)  بمبلغ ــ ـــ ـــ ـــ  بـــتن القيمـــة متغيرة ويتم احتســ
ً
علمـــا

 .وال توجد شرو  تفضيلية في هذا التعامل  نهاية السنة،

30,197,444 

54.64949 % 

3,684 

0.00667 % 

25,055,464 

45.34385 % 

ــــــركة    البند الثالثو :  ــــــركة وشــ ــــــتتم بين الشــ ــــــويت على األعمال والعقود التي ســ آني التصــ

وداني التجارية والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم/ صــالح محمد صــالح العثيم مصــلحة  

60,499,048 

99.74027 % 

2,379 

0.00392 % 

155,165 

0.25581 %  



 

 

 11 من 11 صفحة

 

 

 لجميع وللمشاركة شركة وكافة منسوبيها الشكر لحيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة العشرة مساًء الحادية د انتهى االجتماع الساعة وق       

 . هذا االجتماع الفعالة في

 

 املوفـــــــــــــــق، وهللا 

 
 

 

ـــرة فيها،  ـــ ـــنوات بمبلغ3)وملدة تتجير معارض    عقودوهي عبارة عن مباشــ ـــ (  673,000) ( ســ

 .التعامل توجد شرو  تفضيلية في هذا م، وال2021للعام  ريال

 رئيس الجمعية  سكرتي  الجمعية 

 العثيم صالح  األستاذ/ عبد هللا  األستاذ/ بندر سليمان البحيري 
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 .....................................................  التوقيع:


