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 .م31/12/2017الُمنتهية في المالية  عن السنةالقوائم المالية التصويت على  -3

 الُمنتهية بتاريخسنة المالية العلى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن  التصويت -4
 م.31/12/2017

م والبالغة 2017العام  من والثاني األول النصفعن على المساهمين  على ما تم توزيعه من أرباح الشركةالتصويت  -5
من رأس مال  %8للسهم الواحد وبما نسبته لاير  0.80بواقع  سعودي مليون لاير ثمانية وأربعون( 48,000,000)

 الشركة.

ألف لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  وسبعمائة وخمسون( مليون 1,750,000على صرف مبلغ )التصويت  -6
 .م31/12/2017في الُمنتهية المالية 

الفوزان لمواد البناء )مشتري( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -7
م 2017عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

ة. تجارية وبدون شروط تفضيليألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس  77708.3
 )مرفق(

صام عوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة  )مشتري( مصدر لمواد البناءالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -8
م 2017مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام  ورائد المديهيم المهيدب

ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.  77770.6
 )مرفق(

لمحدودة ا المهيدب للمقاوالتثبات لإلنشاءات المحدودة )شركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -9
مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات  ورائد المديهيم عصام المهيدبوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة  )مشتري(سابقاً( 

ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء  511.7م 2017تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 
 على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

)مشتري( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  للعدد واألدواتالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان  -10
م 2017عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

 عام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(ألف لاير والترخيص بها ل 59.5

بدهللا عوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة )مشتري( للمعادن الفوزان التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال  -11
 مع العلم بأن هذه .والترخيص بها لعام قادم قديم خدمات تجاريةوهي عبارة عن بيع وتمصلحة فيها  الفوزان وفوزان الفوزان

 التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

لس )مشتري( والتي ألعضاء مجلمواد الكهرباء المحدودة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان  -12
اإلدارة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط  24.0م 2017
 ة. )مرفق(تفضيلي

لس اإلدارة جلعضو موالتي )مشتري(  عبد القادر المهيدب وأوالدهالتي ستتم بين الشركة وشركة والعقود التصويت على األعمال  -13
مع العلم بأن هذه التعامالت  .والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجاريةمصلحة فيها عصام المهيدب 

 ارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(تتم بناًء على أسس تج

رة )مشتري( والتي ألعضاء مجلس اإلدانساج للتطوير العقاري التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -14
م 2017علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام  تقديم منتجات خرسانيةعبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن 

ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.  8638.0
 )مرفق(

إلدارة مجلس ا لعضو)مشتري( والتي التوريدات والمشاريع التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -15
ألف لاير  4.7م 2017بارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام عبدهللا الفوزان مصلحة فيها وهي ع

 والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(



 والتي ألعضاء مجلس)مشتري( التعمير واإلنشاء المحدودة التي ستتم بين الشركة وشركة والعقود التصويت على األعمال  -16
مع  .والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجاريةمصلحة فيها  عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزاناإلدارة 

 العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

ضاء والتي ألع)مشتري( مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود عمالالتصويت على األ -17
 .والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجاريةمصلحة فيها  عصام المهيدب ورائد المديهيممجلس اإلدارة 

 ة وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجاري

 لعضوالتي و)مشتري( بيا السعودية لصناعة المثبتات المحدودة التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال -18
 مع العلم بأن .والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجاريةعصام المهيدب مصلحة فيها مجلس اإلدارة 

 التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(هذه 

دهللا ( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة عببائعالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان لمواد البناء ) -19
م 2017الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.  6048.7
 مرفق()

صام عوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة  (بائع) مصدر لمواد البناءالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -20
 9059.9م 2017مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام  ورائد المديهيم المهيدب

 ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

بدهللا عوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة ( بائع)للمعادن الفوزان التي ستتم بين الشركة وشركة والعقود التصويت على األعمال  -21
ه مع العلم بأن هذ .والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجاريةيها مصلحة ف الفوزان و فوزان الفوزان

 التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

ء ي ألعضاوالت( بائع)المتحدة للصناعات الكهربائية المحدودة شركة الالتي ستتم بين الشركة و والعقود التصويت على األعمال -22
اتفاقية تعاون تجاري والترخيص وهي عبارة عن مصلحة فيها  فوزان الفوزانعصام المهيدب وعبدهللا الفوزان ومجلس اإلدارة 

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق( .بها لعام قادم

( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة بائع) للعدد واألدواتالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان  -23
م 2017عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

ام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ألف لاير والترخيص بها لع 265.2
 )مرفق(

إلدارة والتي ألعضاء مجلس ا( بائع)بلوم لإلستثمار السعودية التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال -24
ن مع العلم بأ .والترخيص بها لعام قادم ارة محفظة استثماريةإدوهي عبارة عن عصام المهيدب مصلحة فيها عبدهللا الفوزان و

 هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

اء مجلس والتي ألعض (بائع)للتجهيزات الفنية المحدودة مصدر التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  -25
مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام  ورائد المديهيم عصام المهيدباإلدارة 
ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط  167.7م 2017

 تفضيلية. )مرفق(

لس ( والتي ألعضاء مجبائع)لمواد الكهرباء المحدودة ين الشركة وشركة الفوزان التصويت على األعمال والعقود التي ستتم ب -26
اإلدارة عبدهللا الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

الت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ألف لاير والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعام 7.5م 2017
 )مرفق(

ام المهيدب عصمجلس اإلدارة  لعضووالتي المهيدب للنقل البري التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال -27
س التعامالت تتم بناًء على أس مع العلم بأن هذه .والترخيص بها لعام قادم تقديم خدمات النقل البريوهي عبارة عن مصلحة فيها 

 تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

 الفوزان عبدهللامجلس اإلدارة  لعضووالتي آرام االحسان القابضة التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال -28
لعلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على مع ا .والترخيص بها لعام قادم دعاية وإعالنتقديم خدمات وهي عبارة عن مصلحة فيها 

 أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(



عصام إلدارة مجلس ا لعضووالتي إمداد الموارد البشرية لإلستقدام التي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال -29
مع العلم بأن هذه  .والترخيص بها لعام قادمتقدام تقديم خدمات الموارد البشرية واإلسوهي عبارة عن المهيدب مصلحة فيها 

 التعامالت تتم بناًء على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

عصام دارة مجلس اإل لعضووالتي  اللطيفية للتجارة والمقاوالتالتي ستتم بين الشركة وشركة  والعقود التصويت على األعمال -30
مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على  .والترخيص بها لعام قادمتقديم خدمات تجارية وهي عبارة عن المهيدب مصلحة فيها 

 أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

صام المهيدب عمجلس اإلدارة  لعضووالتي رافال للتطوير العقاري التي ستتم بين الشركة وشركة والعقود التصويت على األعمال  -31
مع العلم بأن هذه التعامالت تتم بناًء على أسس  .والترخيص بها لعام قادمتقديم خدمات تجارية عن  وهي عبارةمصلحة فيها 

 تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  -32
 م وتحديد أتعابه.2019م والربع األول لعام 2018ربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي وتدقيق القوائم المالية لل

وتحديد  م،2018التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  -33
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات 

 الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

أعمال منافسه ألعمال الشركة والترخيص بها  )عضو غير تنفيذي(التصويت على مزاولة العضو عبدهللا عبداللطيف الفوزان  -34
 .مرفقهي حسب ال لعام قادم وهذه األعمال

أعمال منافسه ألعمال الشركة والترخيص بها  )عضو غير تنفيذي( عصام عبدالقادر المهيدبالتصويت على مزاولة العضو  -35

 .مرفقهي حسب اللعام قادم وهذه األعمال 

ادم لعام قأعمال منافسه ألعمال الشركة والترخيص بها  )عضو تنفيذي( فوزان محمد الفوزانالتصويت على مزاولة العضو  -36

 .مرفقهي حسب الوهذه األعمال 

أعمال منافسه ألعمال الشركة والترخيص بها لعام  )عضو غير تنفيذي( رائد ابراهيم المديهيمالتصويت على مزاولة العضو  -37

 .مرفقهي حسب القادم وهذه األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج التوكيل
 منوذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:
 الموافق:

 [أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني شخصية رقم ) ( ] [ ] [ اجلنسية، مبوجب هويةاسم املوكل الرباعيأنا املساهم ]
مالك]ة[ [ و املوكلة اسم الشركة ] مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس جملس إدارة شركة[ أو ]الشخصيةصادرة من ] [، بصفيت ]

برقم  هـ09/10/1400)مسامهة سعودية( املسجلة يف السجل التجاري يف بوان  م عددها ] [ سهماً من أسهم شركةألسه
[ ] [ اجلنسية، اسم الوكيل الرباعيفإنين هبذا أوكل ]من النظام األساس للشركة  27واستناداً لنص املادة ، 1010033032

لينوب عين يف حضور اجتماع   ،[ صادرة من ] [أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعودينيمبوجب هوية شخصية رقم ) ( ]
يف متام الساعة  عربية السعودية، اململكة الالرياضيف مدينة  فندق برج رافال كمبينسكيالذي سيعقد يف  عاديةال العامة اجلمعية
. وقد وكلته م2018 مايو 29ـ )حسب تقومي أم القرى( املوافق ،ه1439 مضانر  14بتاريخ  الثالثاءمن يوم  مساءً العاشرة 

 جدول األعمال وغريها من املواضيع اليت قد تطرحها اجلمعية العامة للتصويتبالتصويت نيابة عين على املواضيع املدرجة على 
عليها، والتوقيع نيابة عين على كافة القرارات واملستندات املتعلقة هبذه االجتماعات، ويعترب هذا التوكيل ساري املفعول هلذا 

 .االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه
 

 اسم موقع التوكيل:
 

رقم السجل المدني لموقع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو  التوكيل: صفة موقع
 جواز السفر لغير السعوديين(:

 توقيع الموِكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاّ معنوياّ(:

 











 

 دور العضو وصف الشركة البيان اسم العضو الرقم

يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل  عبدهللا عبداللطيف الفوزان  1
 عضوية مجلس إدارة كٍل من:

 شركة الفوزان لمواد البناء. -1
شركة الفوزان لمواد الكهرباء  -2

 المحدودة.

تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء  -1
 وحديد التسليح والمعادن.هي: األخشاب 

في مجال البيع بالتجزئة لألدوات تعمل الشركة  -2
الكهربائية وتمديداتها وبيع كابالت كهربائية 

 واتصاالت.

يشغل العضو عضوية مجالس 
 إدارة هذه الشركات.

يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل  عصام عبدالقادر المهيدب 2
 عضوية مجلس إدارة:

 البناء.شركة مصدر لمواد  -

 حديد تشملتعمل الشركة في عدة قطاعات  -
 الفوالذية، كاألنابيب بأنواعه والفوالذ التسليح
 تشمل كما المعدني، والنسيج اللوحي، والحديد
 والمشابك، والعتاد، األخشاب، من واسعة تشكيلة

 اآلالت إلى باإلضافة الفنية المواد من وغيرها
 .والمعدات

يشغل العضو عضوية مجالس 
 إدارة هذه الشركات.

يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل  فوزان محمد الفوزان 3
 عضوية مجلس إدارة كٍل من:

 شركة الفوزان لمواد البناء. -1
شركة الفوزان لمواد الكهرباء  -2

 المحدودة.
شركة اليمامة لحديد التسليح  -3

 .المحدودة

تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء  -1
 وحديد التسليح والمعادن.هي: األخشاب 

تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة لألدوات  -2
الكهربائية وتمديداتها وبيع كابالت كهربائية 

 واتصاالت.
 والتجزئة الجملة وتجارة إنتاج في الشركة تعمل -3

 .التسليح حديد في

يشغل العضو عضوية مجالس 
 إدارة هذه الشركات.

العضو في عمل منافس حيث يشغل يشترك  رائد ابراهيم المديهيم 4
 عضوية مجلس إدارة كٍل من:

شركة مصدر لمواد البناء  -1
 والرئيس التنفيذي لها.

شركة اليمامة للصناعات  -2
 الحديدية.

شركة اليمامة لحديد التسليح  -3
 .المحدودة

 حديد تشملتعمل الشركة في عدة قطاعات  -1
 الفوالذية، كاألنابيب بأنواعه والفوالذ التسليح
 تشمل كما المعدني، والنسيج اللوحي، والحديد
 والعتاد، األخشاب، من واسعة تشكيلة

 باإلضافة الفنية المواد من وغيرها والمشابك،
 .والمعدات اآلالت إلى

 الحديدية المنتجات وبيع إنتاج تعمل الشركة في -2
 صلب وأنابيب مجوفة حديدية قطاعات من

 التسليح حديد و صاج و طولية ملحومة
 المنشأت لخدمة األبعاد ثالثية الفراغية والهياكل
 الصواري و األعمدة وبيع ،وإنتاج والمباني
 وإنارة الكهربائية الطاقة لتوزيع الحديدية
 الطاقة لنقل الحديدية واألبراج والميادين الطرق

 مجال في الهوائية الحاملة و الكهربائية
 اإلتصاالت.

 والتجزئة الجملة وتجارة إنتاجتعمل الشركة في  -3
  .التسليح حديد في

يشغل العضو عضوية مجالس 
كما أنه  إدارة هذه الشركات.

الرئيس التنفيذي والعضو 
المنتدب لشركة مصدر لمواد 

 البناء

 

 

 

 

 

 

 

 


