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 اجلمعية العامة غري العادية  اجتماعأعمال جدول 

 .م31/12/2017التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف  -1

 . م31/12/2017عن السنة املالية املنتهية يف  املوحدة للشركة التصويت على القوائم املالية -2

 .م31/12/2017 التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف -3

هللة للسهم  75مليون ريـال(، بواقع 37.5قدرها ) 2017العام املالي التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني عن  -4

)نهاية تداول يوم  ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمني املالكني السهم الشركة يوم االستحقاقومن رأس املال،  %7.5الواحد وهو ما ميثل 

م تداول يلي تاريخ االستحقاق، هذا وسيتم اإلعالن عن طريقة واملقيدين بسجل الشركة لدى مركز اإليداع يف نهاية ثاني يو انعقاد اجلمعية العامة(

 .التوزيع الحقًاوتاريخ 

ية التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املال -5

 .م وحتديد أتعابه2019الربع األول من العام املالي  م وكذلك2018الثاني والثالث والسنوي من العام املالي للربع 

 .(حسب املرفق) واملتعلقة بإدارة الشركة من نظام الشركة االساس (17التصويت على تعديل املادة ) -6

 .(املرفقحسب اإلدارة )واملتعلقة باملركز الشاغر يف جملس من نظام الشركة االساس  (19التصويت على تعديل املادة ) -7

 .(حسب املرفق)واملتعلقة بنصاب اجتماع اجمللس من نظام الشركة االساس ( 24املادة )التصويت على تعديل  -8

 .(حسب املرفق) ادبدعوة اجلمعيات العامة لالنعق واملتعلقةمن نظام الشركة االساس ( 30املادة )التصويت على تعديل  -9

واليت  والرتخيص بها لعام قادم وشركة تطوير وتشغيل املدن الصناعية احملدودة مبكو شركةستتم بني  والعقود اليتالتصويت على األعمال  -10

طبيعة التعامل هي امداد  أننيان أعضاء جملس اإلدارة مصلحة غري مباشرة فيها، مع العلم املهيدب، وعبد االله عبداهلل أبوللسادة/ عماد عبد القادر 

وقد بلغ حجم دون أي شروط تفضيليه م، وذلك بالشروط التجارية السائدة 2025مبوجب عقد بني الطرفني ينتهي يف شركة مبكو باملياه املعاجلة 

 )حسب املرفق( ريال 4.155.376م مبلغ وقدره 2017التعامالت خالل العام 

واليت لعضو جملس  والرتخيص بها لعام قادمشركة املتحدة للصناعات التعدينية الو مبكو شركةستتم بني  والعقود اليتالتصويت على األعمال  -11

طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من روالت الورق بنظام  أنفيها، مع العلم غري مباشرة القادر املهيدب، مصلحة عماد عبداألستاذ/ اإلدارة

 4.598.384م مبلغ وقدره 2017وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام  ي شروط تفضيليهدون أ طلبات الشراء املعتمدة وبالشروط التجارية السائدة

 )حسب املرفق(ريال. 
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 ( فرع شركة نابكو الوطنيةكماليت باوشركة نابكو للتغليف املتعدد )نابكو  مبكو شركةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني  -12

 شراء عمليات مع العلم أن طبيعة التعامل هي ،مصلحة غري مباشرة فيها األستاذ/ طارق املطلق، لس اإلدارةواليت لعضو جم والرتخيص بها لعام قادم،

دون أي شروط تفضيليه  من روالت الورق بنظام طلبات الشراء املعتمدة وبالشروط التجارية السائدة مبكو نتجات شركةمل كماليت بانابكو  شركة

 )حسب املرفق( يف السوق.األسعار السائدة  بتتغري حسوريال مليون  11.4قدر حبوالي توقيمة التعامالت السنوية احملتملة 

 الوطنية،سرتن باك( فرع شركة نابكو يوالشركة الشرقية لصناعة الكرتون )أ مبكو بني شركةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم  -13

 شراء عمليات مع العلم أن طبيعة التعامل هي ،مصلحة غري مباشرة فيها األستاذ/ طارق املطلق، واليت لعضو جملس اإلدارة ،والرتخيص بها لعام قادم

 ،همن روالت الورق بنظام طلبات الشراء املعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلي شركة مبكوملنتجات شركة ايسرتن باك 

 )حسب املرفق( يف السوق.األسعار السائدة حسب تتغري ومليون ريال  13.5در حبوالي تقوقيمة التعامالت السنوية احملتملة 

وشركة نابكو للتغليف املتعدد )نابكو ماليت باك( فرع شركة نابكو الوطنية،  مبكو شركةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني  -14

شراء  عمليات مع العلم أن طبيعة التعامل هي ،مصلحة غري مباشرة فيها األستاذ/ طارق املطلق، واليت لعضو جملس اإلدارةوالرتخيص بها لعام قادم 

السنوية وقيمة التعامالت دون أي شروط تفضيليه  بنظام طلبات الشراء املعتمدة وبالشروط التجارية السائدة شركة مبكو ملنتجات شركة ماليت باك

 )حسب املرفق( يف السوق.األسعار السائدة  حسبتتغري وريال مليون  5ر حبوالي تقداحملتملة 

والرتخيص بها  وشركة نابكو إلنتاج مواد التعبئة فرع شركة نابكو الوطنية، مبكو شركةالتصويت على األعمال والعقود اليت ستتم بني  -15

شركة مبكو شراء  عمليات مع العلم أن طبيعة التعامل هي ،مصلحة غري مباشرة فيها اذ/ طارق املطلق،األست واليت لعضو جملس اإلدارة لعام قادم

وقيمة التعامالت السنوية دون أي شروط تفضيليه  نابكو إلنتاج مواد التعبئة بنظام طلبات الشراء املعتمدة وبالشروط التجارية السائدةملنتجات شركة 

 )حسب املرفق( يف السوق.األسعار السائدة  حسبريال تتغري ون ملي 2.5احملتملة يقدر حبوالي 

لعضو واليت بها لعام قادم  صالعقاري، والرتخيوشركة وثره لالستثمار والتطوير  مبكوشركة بني التصويت على األعمال والعقود اليت ستتم  -16

ميتلك فيها املساهم  واليتبصفته رئيس جملس املديرين بشركة وثره  مصلحة غري مباشرة فيها عماد عبد القادر املهيدب /ألستاذاجملس اإلدارة 

تطوير أرض مستودعات الشركة باخلمرة بتكلفة تقديرية  مع العلم ان طبيعة التعامالت اعمال ،شركة عبد القادر املهيدب وأوالده حصص ملكية

 )حسب املرفق( .شهر 18ومدة العقد  وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليهريال للمرت املربع 110قدرها

التصويت على جتديد التفويض جمللس اإلدارة بأنشاء برنامج األسهم املخصصة للموظفني التنفيذيني وتعديله ميت دعت احلاجة لذلك، وإمتام  -17

مة العا ةشراء األسهم املخصصة للربنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة حبسب ما يراه مناسبًا وذلك خالل أثين عشر شهرا من تاريخ موافقة اجلمعي

من مصدر متويل خارجي وأن يكون العدد األعلى لألسهم املسموح بشرائها  أو، وجيوز أن يكون مصدر متويل الربنامج من أرباح الشركة غري العادية

 للربنامج ال يتجاوز )ثالمثئة ألف( سهم.



 توكيل منوذج

 :التوكیل تحریر تاریخ

 [ بصفتي (*) من صادرة (*) رقم سفر جواز /إقامة / شخصیة ھویة بموجب ،الجنسیة) (*) رباعي الموكل اسم (المساھم أنا

 من سھم (*)  عددھا ألسھم ومالك ، ]] الموكلة الشركة إسم [ شركة إدارة مجلس رئیس /مدیر عن بالتوقیع مفوض [ أو ] الشخصیة

 رقم جدة في التجاري السجل في المسجلة)سعودیة مساھمة( شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق أسھم

 إسم (أوكل بھذا فإنني األساس، الشركة نظام من ۲٦ المادة لنص استناداً ھـ، ۰۳/۰۷/۱٤۲۱وتاریخ  )٤۰۳۰۱۳۱٥۱٦(

 أو فني بعمل دائمة بصفة بالقیام المكلفین أو) مبكو( شركة موظفي أو االدارة مجلس اعضاء غیر من وھو) رباعي الوكیل

الشرق األوسط لصناعة وإنتاج  لشركة العادیة غیر العامة الجمعیة إجتماع حضور في عني لینوب ،لحسابھا اداري

سادسة ال الساعة تمام في السعودیة العربیة المملكة بجدة،الكورنیش  بطریق البالد فندق في سیعقد الذي (مبكو)الورق

 المواضیع على عني نیابة بالتصویت وكلتھ وقد ،م ۲۰۱۸ إبریل ۲۲الموافق ھـ۱٤۳۹ شعبان ٦ األحد یوم مساء من والنصف

 عني نیابة والتوقیع علیھا، للتصویت العامة الجمعیة تطرحھا قد التي المواضیع من وغیرھا األعمال جدول على المدرجة

 إجتماع أي أو اإلجتماع لھذا المفعول ساري التوكیل ھذا ویعتبر ،االجتماع بھذا المتعلقة والمستنداترارات الق كافة على

 .إلیھ یؤجل الحق

 :التوكیل موقع اسم

 أو اإلقامة رقم أو( التوكیل لموقع المدني السجل رقم :التوكیل موقع صفة
 :)السعودیین لغیر جواز السفر

 :)معنوي شخص األسھم مالك كان إذا الرسمي للختم باإلضافة( الموكل توقیع

 



 

 

 ۲۰۱۷عن العام المالي وزيعات األرباح وصيات تت
 

م بتوزيع أرباح نقدية على ۲۰۱۸مارس  ٤بتاريخ  اجتماعه فيأوصى مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق 

 :م على النحو التالي۲۰۱۷مساهمي الشركة عن العام المالي 

 مليون ريال ۳۷٫٥إجمالي المبلغ الموزع . ١

 .مليون سهم قائم ٥۰ستكون التوزيعات النقدية على أساس  .۲

 ريال ۰٫۷٥حصة السهم الواحد  .۳

 %۷٫٥للسهم  نسبة التوزيع من القيمة األسمية .٤

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ( ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين السهم الشركة يوم االستحقاقو .٥

هذا وسيتم اإلعالن عن  ،والمقيدين بسجل الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق )العامة

 .التوزيع الحقاً طريقة وتاريخ 

كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم االستثمارية لضمان إيداع أرباحهم 

 واهللا الموفق .المستحقة في حساباتهم مباشرة

 







 

 

   جلنة املراجعة بشأن تعني مراجع احلساباتتوصية 

عروض  ستةالشركة  المالية، استملتباإلشارة إلى متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

المعدة وفقاً و )م۲۰۱۹م والربع األول من العام ۲۰۱۸للعام ( والسنوية والبيانات المالية الربع سنوية المالية،أسعار لمراجعة القوائم 

 :من مكاتب مراجعة الحسابات التالية )IFRS(لمعايير المحاسبة الدولية 

 اسم مراجع الحسابات م

 PwC                      برايس وترهاوس كوربز                         ۱

 EY                                                               إرنست و يونغ ٢

 Deloitte                             ديلو�ت آند توش بكر أبو ا�خ�� وشر�اه ٣

  BDO                         وشر�اه محمد العمري /شركة الدكتور ٤

              KPMG                              الفوزان و السدحانكي بي إم جي  ٥
           Crowe Horwath                العظم والسديري -كرو هوروث  ٦

ووفقاً لمتطلبات  االدارة مجلسوعرض التوصية على  من قبل لجنة المراجعة هذه الشركات وبعد دراسة العروض المقدمة من

من الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة بالتعاقد واختيار أحد المكاتب المرشحة  )۸۱(المادة 

  :التالية

 المرشح اسم مراجع الحسابات م

 PwC               برايس وترهاوس كوربز                               ۱

 Deloitte        ر أبو الخير وشركاه          آند توش بكديلويت  ۲

 :وقد تم اختيار المرشحين لألسباب التالية

، ولما يتمتعون به من مستوى تصنيف ةولما لديهم من خبرة مميزة في مجال مراجعة أعمال الشركالمميز، نظرا ألدائهم المهني 

 .)IFRS( اسبة الدولية، ولخبرتهم في مجال تطبيق معايير المحعالي دولياً 

 ولي التوفيق، واهللا
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 جدول تعديالت مواد نظام الشركة األساس

 املواد بعد التعديل  املواد قبل التعديل 

 إدارة الشركة (: 17املادة )

ثمانية ( 8)مؤلف من يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة 

ال  العادية للمساهمين ملدةالعامة الجمعية  تنتخبهم أعضاء

لعدة دورات.  إعادة تعينهم تزيد عن ثالثة سنوات ويجوز 

 
 
من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة ملدة خمس  واستثناءا

( سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة، وتبدأ مدة 5)

من تاريخ القرار الوزاري أول مجلس إدارة للشركة  عضوية

 ترشيح مساهم لكل ، ويحقكةالصادر بإعالن تحول الشر 

 وذلك اإلدارة، مجلس لعضوية أكثر  أو  آخر  شخص أو  نفسه

 املال. رأس في ملكيته نسبة حدود في

 إدارة الشركة (: 17املادة )

تسعة ( 9مؤلف من )يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة 

ال  العامة العادية للمساهمين ملدةالجمعية  تنتخبهم أعضاء

لعدة دورات.  إعادة تعينهم تزيد عن ثالثة سنوات ويجوز 

 
 
من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة ملدة خمس  واستثناءا

( سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة، وتبدأ مدة 5)

من تاريخ القرار الوزاري أول مجلس إدارة للشركة  عضوية

 ترشيح مساهم لكل ، ويحقالصادر بإعالن تحول الشركة

 وذلك اإلدارة، مجلس لعضوية أكثر  أو  آخر  شخص أو  نفسه

 املال. رأس في ملكيته نسبة حدود في

 املجلس في الشاغر  ( املركز 19)املادة 

 أن للمجلس كان اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز  شغر  إذا

  يعين
 
  عضوا

 
في  الترتيب بحسب الشاغر  املركز  في مؤقتا

 املجلس، انتخبت التي الجمعية في األصوات على الحصول 

 أن والكفاية ويجب الخبرة فيهم تتوافر  ممن يكون  أن على

 السوق  هيئة وزارة التجارة واالستثمار، وكذلكبذلك  تبلغ

 وأن التعيين تاريخ من-عمل  أيام خمسة خالل- املالية

 اجتماع أول  في العادية العامة الجمعية على التعيين يعرض

 تتوافر  لم وإذا. مدة سلفه الجديد العضو  ويكمل لها

 عدد نقص بسبب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الشروط

 الشركات نظام في املنصوص عليه األدنى الحد عن أعضائه

 الجمعية دعوة األعضاء بقية على وجب النظام هذا أو 

  خالل لالنعقاد العادية العامة
 
 العدد النتخاب ستين يوما

 .األعضاء من الالزم

 املجلس في الشاغر  ( املركز 19)املادة 

 أن للمجلس كان اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز  شغر  إذا

  يعين
 
  عضوا

 
 ممن يكون  أن ىعلالشاغر  املركز  في مؤقتا

  أن والكفاية ويجب الخبرة فيه تتوافر 
 
بذلك الجهة  لغب  ت

 وأن التعيين تاريخ من -عمل  أيام خمسة خالل -املختصة 

 اجتماع أول  في العادية العامة الجمعية على التعيين يعرض

 تتوافر  لم وإذا. مدة سلفه الجديد العضو  ويكمل لها

 عدد نقص بسبب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الشروط

 الشركات نظام في املنصوص عليه األدنى الحد عن أعضائه

 الجمعية دعوة األعضاء بقية على وجب النظام هذا أو 

  خالل لالنعقاد العادية العامة
 
 العدد النتخاب ستين يوما

 .األعضاء من الالزم

 

 املجلس اجتماع نصاب :(42املادة )

نصف ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره 

بشرط أال يقل عدد الحضور  باألصالة على األقل األعضاء

 أن اإلدارة مجلس لعضو  ويجوز  عن أربعة أعضاء أصالة،

 املجلس اجتماعات حضور  في األعضاء من غيره عنه ينيب

 
 
 للضوابط اآلتية: طبقا

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من  (أ

 عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

 املجلس اجتماع نصاب :(42ملادة )

 
 
 خمسةذا حضره إإال  ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

 أن اإلدارة مجلس لعضو  ، ويجوز على األقل أصالة أعضاء

 املجلس اجتماعات حضور  في األعضاء من غيره عنه ينيب

 
 
 للضوابط اآلتية: طبقا

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من  (أ

 عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. (ب
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 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. (ب

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر  (ج

 النظام على املنيب التصويت عليها.

الحاضرين أو  األعضاءوتصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء 

 الذيالجانب تساوي اآلراء يرجح  املمثلين في االجتماع وعند

 رئيس الجلسة.ه عم صوت

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر  (ت

 يها.النظام على املنيب التصويت عل

الحاضرين أو  األعضاءوتصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء 

 الذيالجانب تساوي اآلراء يرجح  املمثلين في االجتماع وعند

 رئيس الجلسة.ه عم صوت

 

  (: دعوة الجمعيات03املادة )

 من بدعوة للمساهمين الخاصة أو  العامة الجمعيات تنعقد

 الجمعية يدعو  أن اإلدارة مجلس وعلى اإلدارة، مجلس

 أو  الحسابات مراجع ذلك طلب إذا لالنعقاد العادية العامة

 رأس من( 5%) يمثل املساهمين من عدد أو  املراجعة لجنة

 الجمعية دعوة الحسابات ملراجع ويجوز  األقل، على املال

 ثالثين خالل الجمعية بدعوة املجلس يقم لم إذا لالنعقاد

 
 
 الدعوة وتنشر الحسابات،  مراجع طلب تاريخ من يوما

 مركز  في توزع يومية صحيفة في العامة الجمعية النعقاد

 أيام بعشرة لالنعقاد املحدد امليعاد قبل الرئيس الشركة

 في الدعوة بتوجيه االكتفاء يجوز  ذلك ومع األقل، على

. مسجلة بخطابات املساهمين جميع إلى املذكور  امليعاد

 التجارة وزارة إلى األعمال وجدول  الدعوة من صورة وترسل

 خالل وذلك املالية، السوق  هيئة إلى وكذلك واالستثمار،

 .للنشر املحددة املدة

  (: دعوة الجمعيات30املادة )

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من 

مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية 

العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو 

( من رأس 5%لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

املال على األقل، ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية 

لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين 

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة 
 
يوما

النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز 

الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بعشرة أيام 

على األقل، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في 

مليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة. ا

إلى الجهة وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال 

 وذلك خالل املدة املحددة للنشر. املختصة،
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