
 م٢٩/٣/٢٠٢٠والمنعقد بتاريخ  )العادية (االجتماع األول محضر اجتماع الجمعية العامة صفحة ١ من ٧

 )محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول

 لشركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)

 م٢٩/٠٣/٢٠٢٠هـ، الموافق ٥٠/٨٠/٤١١٤ يوم األحدالمنعقد 

بناًء على دعوة مجلس إدارة شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) الموجهة للمساهمين 

العامة العادية بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ  في الشركة لحضور اجتماع الجمعية

المنشور في  م،٠٥/٠٣/٢٠٢٠م، وموقع الشركة اإللكتروني بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠هـ الموافق ٠٩/٠٧/١٤٤١

ف االستثنائية للظرو اً ونظر ، م٠٦/٠٣/٢٠٢٠الموافق هـ ١١/٠٧/١٤٤١بتاريخ  ١٧٠٦٦جريدة (اليوم) عدد رقم 

عميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشر�ت على ت وبناءً 

المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريًا حتى إشعار آخر. 

المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود المساهمين ووذلك حرصًا على سالمة 

قة للتصدي لفيروس ازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العال واالجراءات الوقائية واالحتر 

، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها �فة الجهات الحكومية في المملكة مستجدكورونا ال

 العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

مناقشات والتصويت على المداوالت والمشاركة في عليه فقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام ال

تخصيص ارقام هم واسئلتهم والستقبال استفسارات تخصيص بريد الكتروني بنود الجمعية عبر

 واستفساراتهم. اسئلتهم علىكذلك لرد لاتصال هاتفية 

ن المتاحة مجانًا لجميع المساهمي للتصويت عبر منظومة (تداوالتي) الشركة مساهميها حثتكما 

هـ (حسب تقويم ام القرى) ١٤٤١شعبان  01 بتاريخ من الساعة العاشرة صباحاً  وذلك بدءً على 

 .وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية م٢٠٢٠مارس  ٢٥ الموافق

عبر االتصال المرئي عن  -المقر الرئيسي لشركة سافكو بالجبيل الصناعيةانعقد االجتماع في حيث 

 .م٢٩/٠٣/٢٠٢٠هـ، الموافق ٠٥/٠٨/١٤٤١ األحدمساء يوم  ٦:٣٠ساعة في تمام ال بعد

عبر  رئيس مجلس اإلدارة البنيان عبد هللايوسف بن  /األستاذُعقد االجتماع برئاسة سعادة  كما

 ائهم:التالية أسم (عبر االتصال المرئي)  السادة أعضاء مجلس اإلدارة مشاركةوب ،المرئياالتصال 
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 م٢٩/٣/٢٠٢٠والمنعقد بتاريخ  )العادية (االجتماع األول محضر اجتماع الجمعية العامة صفحة ٢ من ٧

 /نائب رئيس مجلس اإلدارة   ف كنتابــــــــسنس بن يوأالمهندس 

وسف بن عبد الرحمن الزاملـالمهندس/ ي 

رئيس لجنة الم�فآت والترشيحات   يـــــعوهلـمد بن حمود الـاألستاذ/ مح 

رئيس لجنة المراجعة   دانـبـد العزيز بن هبدان الهـاألستاذ/ عب 

ىـــــــسـد بن محمد العيـالدكتور/ ولي 

حيبانيد السـحمـف بن مـوسـاألستاذ/ ي 

من مقر الشركة بالجبيل الصناعية،  أحمد بن محمد الجبركما حضر االجتماع رئيس الشركة المهندس/ 
عن مراجع حسابات  ممثالً  )اتصال مرئي(كما شارك في االجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد 

 الصويغ. نعبد الرحم األستاذ/ديلويت آند توش) الشركة الخارجي (

 االجتماع بقوله:الجمعية  افتتح رئيس

له وصحبه أبسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 

 أجمعين:

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبر�ته،ا

هـ، ١٤٤١/انشعب/٠٥اليوم االحد  الجمعية العامة العادية لشركة (سافكو) في اجتماعبالجميع  أرحب

 .م٢٠٢٠/مارس/٢٩الموافق 

 اعالن النصاب:

  سهم) ٣٠٥٬٦٣٠٬١٣٠الحضور عبر التصويت اإللكتروني بإجمالي (نصاب يسرني أن أعلن أنه قد بلغ 

، واستنادًا لنص المادة أعلن عن اكتمال النصابوبذلك  ) من رأس المال،%٧٣٫٣٥وهو ما يمثل (

نصاب الجمعية العامة العادية مكتمًال إذا حضره مساهمون ) من النظام األساس للشركة يعتبر ٣٦(

 يمثلون نصف رأس المال على األقل، وبهذا يعتبر النصاب مكتمًال واالجتماع قانونيًا. 

أمين سر للجمعية كما رشح الشبيعان  زعبد العزيإياد  األستاذ/�ًا من بعدها رشح رئيس الجمعية 

عضوين في لجنة الفرز،  الشرهان، عبد هللا نعبد الرحماذ/ واألست عمار محمد الشمراني األستاذ/

 تعيين أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة الفرز. ت الجمعيةوقد أقر 
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مين سر الجمعية باستعراض بنود الجمعية للحضور عن طريق االتصال المرئي بعدها بعد ذلك قام أ
األسـئلة سـتقبلت عـددًا مـن أشار الى رئيس الجمعية وللساده أعضـاء المجلـس الـى ان الشـركة ا

اسـئلتهم واستفسـاراتهم لمساهمين في األيام الماضـية وتمـت اإلجابـة علـى ل واالستفسارات
 .قامت الشركة بحثهم وارشادهم الى التصويت االلكتروني عبر منظومة تداوالتيجميعًا كما 

 التالي: حيث �نت االستفسارات واالسئلة من قبل المساهمين عن طريق الهاتف على النحو

 السؤال األول: 
 م؟٢٠١٩العام توزيع األرباح على المساهمين عن النصف الثاني من متى ستقوم الشركة ب

 جواب الشركة:
 .م2020/04/12سيتم صرف األرباح بمشيئة هللا يوم االحد الموافق  

 السؤال الثاني:
 م؟٢٠١٩لسنة انخفاض األرباح  اسباب يماه 

 جواب الشركة:        
 بالعام السابق إلى مقارنةم ٢٠١٩عام  يعود سبب االنخفاض في صافي الربح خالل         

 .انخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة         

 السؤال الثالث: 
 متى يمكنني التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة؟

 جواب الشركة:      
 دعوةالم عن آخر التطورات بخصوص ٢٠٢٠-٠٣-١٩موقع السوق (تداول) بتاريخ  تم اإلعالن عن طريق      

هـ (حسب ١٤٤١شعبان  01 بتاريخجمعية وذكرت الشركة بأن التصويت االلكتروني سيبدأ بتاريخ لل
وسيستمر حتى نهاية وقت  ) صباحاً ١٠:٠٠م الساعة (٢٠٢٠مارس  25 تقويم ام القرى) الموافق

  .الجمعية

 الرابع:  السؤال
 كيف يمكنني المشاركة في المداوالت والنقاشات وقت انعقاد الجمعية؟

 جواب الشركة:      
م وقبل ٢٠٢٠-٠٣-٢٩م وحتى يوم ٢٠٢٠-٠٣-٢٦يمكنك التسجيل من خالل منظومة تداوالتي بتاريخ       

وني او جهات االتصال المذكورة من استفسارات عبر البريد االلكتر  كما لديوطرح  ١٨٫٣٠الساعة 
في اعالن الدعوة للجمعية ومن خالل فريق عالقات المستثمرين وأمين سر الجمعية سيتم 

 طرحها ومناقشتها مع رئيس الجمعية وأعضاء المجلس.
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بالتنسـيق مـع مركـز إيـداع األوراق الماليـة ( مركـز اإليـداع) بريـد  للمساهمين كما اتاحت الشركة
لجمعية و اإلجابة على أسئلة السادة المسـاهمين حضور اجتماع او  واصل مع الشركة للت إلكتروني

 . وإستفساراتهم

 تـالوةالهبدان  زاألستاذ/ عبد العزيبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سعادة رئيس لجنة المراجعة 
 .تقرير اللجنة

الصويغ  نعبد الرحم ستاذ/األديلويت آند توش) مراجع حسابات الشركة الخارجي (طلب من ممثل  ثم
 .م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  مراجع تقريربتالوة 

شـكره للمراجـع الخـارجي  رئـيس الجمعيـة وجهولعدم وجود أسئلة واستفسارات لمراجع الحسابات 
 االنصراف.بالتفضل وطلب منه 

عن أداء وأنشـطة الشـركة عـن العـام مختصر من رئيس الشركة تقديم عرض سعادته طلب بعدها 
تحميل محضر فرز األصوات وإجمالي نتـائج التصـويت مـن م، لحين انتهاء لجنة الفرز من ٢٠١٩المالي 
الجمعيــة بـتالوة  امـين سـروقام إيداع األوراق المالية،  مركز التابع لشركة تداوالتيخدمات موقع 

 الي:النحو الت و�نت علىنتائج التصويت لبنود الجمعية 

م، ٣١/١٢/٢٠١٩التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـن العـام المـالي المنتهـي فـي  .١

 %٩٩٫٨٧وبلغت نسبة الموافقة 

، وبلغـت نسـبة م٣١/١٢/٢٠١٩ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهـي فـي .٢
 %٩٩٫٨٧الموافقة 

م، وبلغت نسبة ٣١/١٢/٢٠١٩لمنتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ا .٣

 .%٩٩٫٨٧الموافقة 

التصويت على تعيين السادة شركة آرنست ويونغ وشر�هم مراجعًا لحسابات الشركة من بين  .٤

المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القـوائم الماليـة 

م، ٢٠٢١م، والربـع األول مـن عـام ٢٠٢٠م المـالي للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي مـن العـا

 %٩٤٫٢٠، وبلغت نسبة الموافقة وتحديد أتعابه

م، ٣١/١٢/٢٠١٩التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .٥
 %٩٩٫٧٨وبلغت نسبة الموافقة 
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دارة عن السنة المالية ) ريال م�فأة ألعضاء مجلس اإل١٬٤٠٠٬٠٠٠التصويت على صرف مبلغ ( .٦
 %٩٩٫٤٣م ، وبلغت نسبة الموافقة ٣١/١٢/٢٠١٩المنتهية في 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام  .٧
) من القيمة االسمية %١٥) ريال والتي تمثل (١٬٥) ريال بواقع (٦٢٤٬٩٩٩٬٩٩٩م بمبلغ (٢٠١٩

 %٩٩٫٩٦د، وبلغت نسبة الموافقة للسهم الواح

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني  .٨

) ريال للسهم الواحد والتي تمثل ١٬٥) ريال بواقع (٦٢٤٬٩٩٩٬٩٩٩م بقيمة (٢٠١٩من العام 

ين المالكين ) من القيمة االسمية للسهم الواحد على أن تكون األحقية للمساهم%١٥(

لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى 

شركة مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق علمًا بأن صرف األرباح 

 %٩٩٫٩٦، وبلغت نسبة الموافقة م١٢/٠٤/٢٠٢٠سيكون بتاريخ 

، وبلغت نسبة الموافقة الم�فآت والترشيحات التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة .٩
٩٩٫٤٨% 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمـة والتـي تبـدأ  التصويت علىى .١٠

م ، وقـد �نـت ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ولمدة ثـالث سـنوات تنتهـي فـي  م٢٩/٠٣/٢٠٢٠اعتبارًا من تاريخ 

  النتائج وفقًا للتصويت التراكمي �لتالي:

 –اذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات األساسية األست .١

 ).سابك

األســتاذ/ محمــد بــن عبــد هللا الباحســين (ممثــل عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات  .٢

  ).االجتماعية

 –الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (ممثل عن الشركة السـعودية للصـناعات األساسـية  .٣

  ).سابك

  .وسف بن محمد السحيباني (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)األستاذ/ ي .٤

المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات األساسية  .٥
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 .سابك) –

  األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان .٦

 .األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين .٧

مهامها وضوابط عملها وم�فآت أعضائها التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد  .١١

، م٢٨/٠٣/٢٠٢٣انتهاء الدورة في تاريخ  م وحتى٢٩/٠٣/٢٠٢٠للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ 

  :وهم �ٍا من

 عبد العزيز بن هبدان الهبدان .١

 وليد بن محمد العيسى .٢

 بدر بن إبراهيم البدر .٣

 %٩٧٫٠٩وبلغت نسبة الموافقة         

ض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بش� نصف سنوي أو ربع سنوي التصويت على تفوي .١٢

م، وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات ٢٠٢٠عن العام المالي 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشر�ت وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي 

 .ستثماريةوتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واال

 %٩٩٬٩٥وبلغت نسبة الموافقة 

 اجتمـاعوفي نهاية االجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على حضـورهم ومشـاركتهم فـي 

عضاء مجلس اإلدارة السابقين مثمنًا لهم جهودهم خـالل أل وجه شكرهكما العادية الجمعية العامة 

 منيًا لهم التوفيق والنجاح.مت المنتخبين الدورة الماضية كما رحب بأعضاء المجلس
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 مساًء. والربعالسابعة في تمام الساعة  االجتماعواختتم 

_____________________________ 

 الشبيعان زعبد العزيإياد  األستاذ /

 أمين سر الجمعية

________________________________ 

 البنيان عبد هللايوسف بن األستاذ / 

 رئيس الجمعية - ارةرئيس مجلس اإلد
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