
 

 5من1صفحة

 
ة )االجتماع محضر  ة العامة العاد ة( الثانياجتماع الجمع ة الصناع ع التجار ة مجموعة السر  لمساهمي شر

عاءالمنعقد یوم   م06/05/2020هـ المواف 13/09/1441 األر
 

ة العامةبناًء على دعوة مجلس اإلدارة  ة لحضور اجتماع الجمع ة الموجهة لمساهمي الشر ة  العاد موقع السوق المال والذ تم إعالنها 

ة "تداول ة  ونشرهام 13/04/2020هـ المواف 20/08/1441 بتارخ السعود فة الیوم العدد رقم ) –( الجزرة) الصح ( 17358الصادرة 

ة الصادر بتارخ  (5) م صفحة رقم14/04/2020بتارخ  الثالثاءیوم  قًا لقرار مجلس هیئة السوق المال م المتضمن 16/03/2020وتطب

ورونا  ة الحدیثة وذلك للحد من انتشار فایروس  عقدها عبر وسائل التقن ات حضورًا واالكتفاء   .covid19تعلی عقد الجمع

ه فقد انعقد االجتماع  مدینة وعل سي  ة الرئ س ع صالح ناصر السریاألستاذ/  ( مساًء برئاسة11:30في تمــام الساعة ) ، جدةمقر الشر رئ

حضور مجلس اإلدارة ع و ة أسمائهم أعضاء مجلس اإلدارة جم ة الحدیثة )مرئي / صوتي(  التال  :عن طر وسائل التقن
 

 أ / نادر راشد الناصر      ) نائب رئیس مجلس اإلدارة (  .1
 أ / عبدهللا حمدان السریع  .2
 د / وائل سعد الراشد   .3
 )رئیس لجنة المكافآت والترشیحات(  م / عصام عبداللطیف المجلد  .4
 )رئیس لجنة المراجعة(   أ / حمدان على مطر .5
 م / منصور صالح الخربوش .6

 

ات  وحضر االجتماع اهممثلو مراجعي الحسا سام وشر  .السادة ال

ة س الجمع السادة الحضور وأعلن  األول( االجتماع) وافتتح رئ ة لعدم الترحیب  ة حضور المساهمین  إكتمالعن عدم انعقاد الجمع نس

ة ة العامة العاد انا % من راس المال25 النصاب القانوني لبدء االجتماع األول للجمع انت ب التالي:حیث   ت الحضور من المساهمین 

ة عدد األسهم عدد المساهمین   النس

عد( ت اإللكتروني )عن   % 14.19 409,914,3 147 التصو

ة ( مساءًا 30:11عد ساعة حسب ما تم اإلعالن عنه في تداول، وفي تمام الساعة ) إنعقدإلى االجتماع الثاني والذ  وتم تأجیل الجمع

ة س الجمع السادة الحضور (االجتماع الثاني) افتتح رئ ًا  ة مرح ة العامة العاد ة الحدیثه للجمع انعقاد  صحة وأعلن عن عبر وسائل التقن

ة ة الجمع ة العامة العاد ه االجتماع الثاني للجمع ان عدد األسهم الممثلة ف ا  التالي: ، أ انات الحضور من المساهمین  انت ب  حیث 

ة سهمعدد األ عدد المساهمین   النس

عد( ت اإللكتروني )عن   % 29.19 436,547,3 153 التصو
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ون  ذلك  حاً  و ة صح قًا  انعقاد الجمع ات لنط ة.و ظام الشر  النظام األساسي للشر

 

أنه تم تعیین  ة  س الجمع ة  أحمد الغامد /االستاذوأوضح رئ رتیراً للجمع ونة س ار أعضاء لجنة مراجعة وفرز األصوات والم ما تم اخت  ،

 .محمود شمس الدین  األستاذ/و  أحمد الغامدمن األستاذ/ 

 

ة العامة قراءة جدول أعمال الجمع ة عد ذلك تم البدء  ة من ممثل مراجعي  على السـادة المسـاهمین والحاضـرن العاد س الجمع ثم طلب رئ

ات بتالوة تقرر  ة في الحســا ة المنته ة عن الســنة المال ات والقوائم المال بتعامالت األطراف  ةالمتعلق والبنودم 31/12/2019مراقب الحســا

ة الحدیثة )مرئي / صوتي( المساهمین ذات العالقة، وأبد استعداده للرد على أ استفسارات من قبل  .وذلك من خالل وسائل التقن

ن هنالك أ استفسارات من  ،  لمساهمین.قبل اولم 

ة خروج  وعند  س الجمع اتاالنتهاء من ذلك طلب رئ   من الجلسة الستكمال مناقشة بنود جدول األعمال ممثلو مراجع الحسا

س لجنة المراجعة األستاذ/   بتالوة تقرر لجنة المراجعة السنو على السادة المساهمین. حمدان مطرعد ذلك قام رئ

ات الذین تقدموا  تم استعراضو  ة للرع الثاني والثالثعروض مراجعي الحسا ع  لفحص ومراجعة وتدقی القوائم المال والسنو من العام والرا

 .م2021م، والرع األول من عام 2020المالي 

ه أسئلتهعد ذلك و  اب المناقشة للمساهمین وتوج ة عن فتح  س الجمع  .حسب جدول األعمال م إلى المجلسأعلن رئ
 

 ,استفسارات من قبل المساهمین یرد أولم 

ت المستلمة من ش قام عضوا لجنة مراجعة وفرز األصواتو   ة فحص ومراجعة نتائج إجمالي التصو ز إیداع األوراق المال ة مر انت ر و

 :التاليالنتائج 

 بنود الجمعیة
 ممتنعون غیر الموافقون الموافقون نص البند

 البند األول
التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن للعام المالي 

 م.31/01/2019المنتھي في 

3,031,222 
88.20% 

301,264 
8.77% 

104,061 
3.03% 

 البند الثاني
التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن العام 

�م.31/12/2019المالي المنتھي في 

3,054,947 
88.90% 

269,506 
7.84% 

112,094 
3.26% 

 البند الثالث
ام التصویت على القوائم المالیة الموحدة للشركة عن الع

�م.31/12/2019المالي المنتھي في 

3,005,696 
87.46% 

304,162 
8.85% 

126,689 
3.69% 
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 بنود الجمعیة
 ممتنعون غیر الموافقون الموافقون نص البند

 البند الرابع
ق القوائم المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیالتصویت على تعیین مراجع حسابات الشركة من بین المرشحین بناءاً على توصیة لجنة 

 تعابھ.أم وتحدید 2021م والربع األول من العام المالي 2020المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 
 

 عدد األسھم النسبة أسماء األعضاء المرشحین م

 260,000بمبلغ محاسبون قانونیون  -مكتب السید العیوطي وشركاه  1
 2,960,600 %86.15 ألف لایر

 192,312 %5.60 ألف لایر 265,000مكتب طالل ابو غزالة وشركاه بمبلغ  2

 283,635 %8.25 الممتنعین

 البند الخامس
التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن 

 م.31/12/2019العام المالي المنتھي في 
ألعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون مالحظة : ال یحق 

�التصویت على ھذا البند.

1,787,342 
75.70% 

507,267 
21.48% 

66,592 
2.82% 

 البند السادس
التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة 
وشركة مجموعة السریع لالستثمار الصناعي المحدودة 
والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / صالح ناصر 

عضو غیر تنفیذي(  –ریع )رئیس مجلس اإلدارة الس
مصلحة مباشرة فیھا وھي عبارة عن شراء وتورید 

ي مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعامالت للعام الماض
لایر، والترخیص بھا  2,846,000م بلغت 2019

�لعام قادم )ال یوجد بالعقود اي شروط تفضیلیة(.

1,915,087 
81.11% 

371,512 
15.73% 

74,602 
3.16% 

 البند السابع
التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة 
وشركة مجموعة السریع لالستثمار الصناعي المحدودة 

م، والتي لعضو مجلس اإلدارة 2019خالل العام 
 –األستاذ/ صالح ناصر السریع )رئیس مجلس اإلدارة 

 عضو غیر تنفیذي( مصلحة مباشرة فیھا وھي عبارة
لایر، .)ال  9,071,000عن بیع سجاد وموكیت بمبلغ 

�یوجد بالعقود اي شروط تفضیلیة(.

1,919,373 
81.28% 

365,886 
15.50% 

75,942 
3.22% 

 البند الثامن
التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة 
والشركة السعودیة لصناعة مستلزمات السجاد 

مجلس اإلدارة األستاذ المحدودة )ماتكس( والتي لعضو 
عضو  –صالح ناصر السریع )رئیس مجلس اإلدارة  /

غیر تنفیذي( مصلحة مباشرة فیھا وھي عبارة عن 
ً بأن التعامالت للعام  شراء و تورید مواد خام ، علما

لایر،  10,056,000م بلغت 2019الماضي 
والترخیص بھا لعام قادم )ال یوجد بالعقود اي شروط 

�تفضیلیة(.

1,913,584 
81.04% 

371,675 
15.74% 

75,942 
3.22% 
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 بنود الجمعیة
 ممتنعون غیر الموافقون الموافقون نص البند

 البند التاسع
التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة 
والشركة السعودیة لصناعة مستلزمات السجاد 

م، والتي لعضو 2019المحدودة )ماتكس( في العام 
مجلس اإلدارة األستاذ / صالح ناصر السریع )رئیس 

تنفیذي( مصلحة مباشرة  یرعضو غ –مجلس اإلدارة 
فیھا وھي عبارة عن بیع لمبنى مستودع مملوك للشركة 

لایر .  15,000,000بالمنطقة الصناعیة بجدة بمبلغ 
�)ال یوجد بالعقود اي شروط تفضیلیة(.

1,897,725 
80.37% 

388,604 
16.46% 

74,872 
3.17% 

 البند العاشر
الشركة التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین 

وشركة الحكمة للتطویر العقاري والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ / صالح ناصر السریع )رئیس مجلس 

عضو غیر تنفیذي( مصلحة مباشرة فیھا  –اإلدارة 
وھي عبارة عن عقود ایجار لمعارض ومستودعات 
ً بأن التعامالت  ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ،علما

لایر،  4.333,000م بلغت 2019للعام الماضي 
م قد حصلت الشركة على خصم 2019وخالل عام 

%، والترخیص بھا 50على المدیونیة القائمة بنسبة 
�لعام قادم )ال یوجد بالعقود اي شروط تفضیلیة(.

1,963,309 
83.15% 

304,986 
12.92% 

92,906 
3.93% 

 البند الحادي عشر
الشركة التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین 

ومؤسسة خالد حمدان السریع ، والتي لعضو مجلس 
اإلدارة األستاذ / عبدهللا حمدان السریع )عضو مجلس 

عضو تنفیذي( مصلحة غیر مباشرة فیھا  –اإلدارة 
وھي عبارة عن بیع الشركة سجاد وموكیت علماً بأن 

 8,600,000م بلغت 2019التعامالت للعام الماضي 
قادم )ال یوجد بالعقود اي لایر،والترخیص بھا لعام 

�شروط تفضیلیة(.

2,952,454 
85.91% 

388,705 
11.31% 

95,388 
2.78% 

 البند الثاني عشر
التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة 
وشركة التضامن األول ، والتي لعضو مجلس اإلدارة 
األستاذ / عبدهللا حمدان السریع )عضو مجلس اإلدارة 

ن عنفیذي( مصلحة مباشرة فیھا وھي عبارة عضو ت –
 بیع الشركة سجاد وموكیت، علماً بأن التعامالت للعام

 8,347,000م بلغت 2019الماضي 
لایر،والترخیص بھا لعام قادم )ال یوجد بالعقود اي 

�شروط تفضیلیة(.

2,953,454 
85.94% 

387,635 
11.28% 

95,458 
2.78% 
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 بنود الجمعیة
 ممتنعون غیر الموافقون الموافقون نص البند

 البند الثالث عشر
تفویض مجلس اإلدارة بصالحیة التصویت على 

( 1)الجمعیة العامة العادیة بالترخیص الوارد في الفقرة 
ة من المادة الحادیة والسبعین نظام الشركات، وذلك لمد

ایة عام واحد من تاریخ موافقة الجمعیة العامة أو حتى نھ
 دورة مجلس اإلدارة المفوض أیھما أسبق، وفقاً للشروط

جراءات التنظیمیة الصادرة الواردة في الضوابط واال
تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة 

�المدرجة.

2,015,048 
85.34% 

280,742 
11.89% 

65,411 
2.77% 

ة هي الموافقة   ة العامة العاد ة على جدول أعمال الجمع ون قرار اجتماع الجمع ذلك  ة األصوات و افة بنود جدول األعمال، على أغلب

ات  تب /السادةوتم تعیین مراجعي الحسا اه  م ة للرع الثاني  محاسبون قانونیون  -السید العیوطي وشر لفحص ومراجعة وتدقی القوائم المال

ع والسنو من العام المالي  أنه ( أل260,000أتعاب ) م2021 الماليم والرع األول من العام 2020والثالث والرا ، علمًا  ف رال سعود

صوت أعضاء  إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن العام المالي المنتهي في  الخامسمجلس اإلدارة الحاضرون على البند لم 

ذلك  .م31/12/2019 صو و  ت ذو العالقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.لم 

 

ع الحاضرن  ( مساءً 11:55ذا وقد انتهى االجتماع الساعة )ه ر لجم یها الش افة منسو ة و ة بإسم مجلس إدارة الشر س الجمع حیث قدم رئ

ة الفعالة في هذا االجتماع.  والمشار

 ،،،وهللا الموفـــــــــــــــ

 

 

ة رتیر الجمع ة        س س الجمع  رئ

 عصالح ناصر السر االستاذ/                                          أحمد عبدالخال الغامد        /األستاذ 

 

 

  

ع: ــــ التوق ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ       ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ع: ـــــــــــــ  التوق


