محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة ملساهمي شركة أسواق عبد هللا العثيم
املنعقد يوم الخميس 4114/90/41هـ املوافق 0909/90/90م
ً
بناء على دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والتي تم إعالنها بموقع السوق املالية
السعودية "تداول" بتاريخ 2442/80/12هـ املوافق 2020/04/14م ،ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة)-العدد رقم ( )25371الصادر بتاريخ
2442/80/11هـ املوافق 1818/84/27م ،صفحة رقم ( ،)5كما تم نشرها كذلك في موقع الشركة اإللكتروني مع كافة الوثائق املتعلقة ببنود
جدول أعمال الجمعية.
ً
فقد تم عقد االجتماع عن بعد من خالل وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي تطبيقا للتعميم الصادر من هيئة السوق املالية
املتضمن االكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من الجهات
ً
مساء برئاسة األستاذ /عبد هللا بن صالح
املختصة ذات العالقة ملنع انتشار فيروس كورونا املستجد (كوفيد )21-وذلك في تمام الساعة ()28:27
علي العثيم (رئيس مجلس اإلدارة) وبحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
 )2األستاذ /فهد عبد هللا صالح العثيم (نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات).
 )1األستاذ /بندر ناصر حمد التميمي (عضو مجلس اإلدارة).
 )3األستاذ /صالح محمد صالح العثيم (عضو مجلس اإلدارة).
 )4األستاذ /عبد السالم صالح عبد العزيز الراجحي (عضو مجلس اإلدارة).
 )7األستاذ /عبد هللا علي عبد هللا الدبيخي (عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والترشيحات).
 )6األستاذ /عبد العزيز صالح عبد هللا الربدي (عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة).
 )5األستاذ /عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم (عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي).
كما حضر االجتماع عن بعد ممثلي مراجعي حسابات الشركة السادة /شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (.)BDO
ً
ً
ً
وافتتح رئيس الجمعية االجتماع مرحبا بالحضور ومعلنا أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم ( )166مساهما من مساهمي الشركة،
ً
وأفصح عن عدد األسهم املمثلة في االجتماع ( )61,482,757سهما أي بنسبة ( )%55.22من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ()18,888,888
ً
ً
ً
سهما ،وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة ( )13من نظام الشركات واملادة ( )37من النظام األساس ي للشركة.
ً
وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين األستاذ /بندر سليمان البحيري سكرتيرا للجمعية ،كما تم اختيار أعضاء لجنة فرز األصوات واملكونة من
األستاذ /بندر سليمان البحيري واألستاذ /الصادق يوسف الحسن.
بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية وكانت على النحو التالي:
البند األول :التصويت على تقرير ُمراجعي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 1821/21/32م.
البند الثاني :التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية في 1821/21/32م.
وبعد استعراض البندين األول والثاني ،قام ممثلي مراجعي الحسابات السادة /شركة الدكتور محمد العمري وشركاه ( )BDOبتالوة تقريرهم عن
مراجعة القوائم املالية (املوحدة) للشركة عن العام املالي 1821م ،وتالوة تقريرهم املتعلق بالتأكيد املحدود حول التبليغ املقدم من سعادة رئيس
مجلس اإلدارة ملساهمي الشركة عن املصالح املباشرة وغير املباشرة ألعضاء املجلس في األعمال والعقود التي تمت مع الشركة.
ً
ً
سواء ملراجع الحسابات أو ملجلس اإلدارة ،علما بأنه سبق فتح باب األسئلة واالستفسارات مع دعوة الجمعية التي
ولم ترد أي أسئلة من املساهمين
تم نشرها للمساهمين.
ومن ثم شكر رئيس الجمعية مراجعي الحسابات وسمح لهم بمغادرة االجتماع.
ومن ثم تم تالوة تقرير لجنة املراجعة عن رأيها في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال ومهام خالل العام 1821م.
وبعد ذلك تم استكمال استعراض بنود الجمعية كما يلي:
البند الثالث :التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 1821/21/32م.
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البند الرابع :التص ـ ــويت على تعيين مراجع الحس ـ ــابات للش ـ ــركة ً
بناء على توص ـ ــية لجنة املراجعة ،وذلك لفح
الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 1818م ،والربع األول من العام 1812م وتحديد أتعابه،
وذلك باختيار أحد املرشحين:
املرشح األول شركة /الدكتور محمد العمري وشركاه ()BdO
املرشح الثاني شركة /بيكر تيلي ( ،)Baker Tillyحيث أوصت اللجنة بتعيين املرشح األول.
البند الخامس :التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 1818م ،وتحديد
ً
ً
تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.
البند السـ ـ ــاد  :التصـ ـ ــويت على تفويض مجلس اإلدارة بصـ ـ ــالحية الجمعية العامة بالترخي الواردة في الفقرة ( )2من املادة ( )52من نظام
ً
الش ـ ـ ــركات ،وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الش ـ ـ ــركة الحالي ،أيهما أس ـ ـ ــبق ،ووفقا للش ـ ـ ــرو
ً
الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.
البند السـ ــابع :التصـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ــتتم بين الش ــركة وش ــركة العثيم القابض ــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا
صــالح علي العثيم مصــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد اســتئجار مكاتب إدارية وملدة ســنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )528,878ريال ،وقد بلغت قيمة
ً
التعامل للعام 1821م مبلغ ( )528,878ريال ،علما بأنه ال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الثامن :التصـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ــتتم بين الشـ ــركة وشـ ــركة العثيم القابضـ ــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا
ً
صـ ـ ـ ــالح علي العثيم مصـ ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد خدمات مشـ ـ ـ ــتركة وملدة سـ ـ ـ ــنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )387,747ريال ،علما بأن القيمة
متغيرة ويتم احتسـ ـ ـ ــا ها في نهاية السـ ـ ـ ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )387,747ريال ،وال توجد شـ ـ ـ ــرو تفضـ ـ ـ ــيلية في هذا
التعامل.
البند التاس ــع :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة العثيم القابض ــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا
ص ـ ــالح علي العثيم مص ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد مش ـ ــتريات بطاقات س ـ ــنابل الخير وملدة س ـ ــنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )103,778ريال ،وقد
بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )103,778ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند العاش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركاوها التابعة وش ــركة العثيم القابض ــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة
املكرم /عبد هللا صــالح علي العثيم مصــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد إســتئجار خدمات عمالة من شــركة تابعة وملدة ســنة ،وذلك بقيمة قدرها
ً
( )168,381ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسـ ـ ـ ــا ها في نهاية السـ ـ ـ ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )168,381ريال ،وال
توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الحادي عشــر :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة العثيم القابضــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد
ً
هللا صــالح علي العثيم مصــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد إســتئجار خدمات عمالة وملدة ســنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )1,225,025ريال ،علما بأن
القيمة متغيرة ويتم احتس ــا ها في نهاية الس ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )1,225,025ريال ،وال توجد ش ــرو تفض ــيلية في
هذا التعامل.
البند الثاني عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة عبد هللا العثيم لالس ــتثمار وش ــركاوها التابعة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا ص ــالح العثيم مص ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقود
ً
اسـ ـ ــتئجار وتأجير وملدد مختلفة ،بقيمة قدرها ( )1,111,708ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )1,111,708ريال ،علما بأنه ال
توجد شرو تفضيلية في هذه التعامالت.
البند الثالث عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة عبد هللا العثيم لالس ــتثمار وش ــركاوها التابعة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا صـ ــالح العثيم مصـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
ً
تأجير إســكان مشــترع للعاملين بالشــركات الشــقيقة وملدة ســنة ،بقيمة قدرها ( )138,167ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتســا ها في نهاية
السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )138,167ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الرابع عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة عبد هللا العثيم لالس ــتثمار وش ــركاوها التابعة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا صـ ــالح العثيم مصـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
ومراجعة القوائم املالية للربع
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ً
خدمات مش ــتركة وملدة س ــنة ،بقيمة قدرها ( (175,668ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتس ــا ها في نهاية الس ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل
للعام 1821م مبلغ ( )957,660ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الخامس عشـر :التصـويت على األعمال والعقود التي سـتتم بين الشـركة وشـركة عبد هللا العثيم لالسـتثمار وشـركاوها التابعة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا صـ ــالح العثيم مصـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
تقديم خدمات أنشـ ــطة تسـ ــويقية في املجمعات التجارية وملدة سـ ــنة ،والتي تتم بواسـ ــطة شـ ــركة أسـ ــواق عبد هللا العثيم في املجمعات التجارية
ً
التابعة لشركة عبد هللا العثيم لالستثمار ،بقيمة قدرها ( )3,273,510ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسا ها في نهاية السنة ،وقد بلغت
قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )3,273,510ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الس ــاد عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركاوها التابعة وش ــركة عبد هللا العثيم لالس ــتثمار وش ــركاوها
التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا ص ــالح العثيم مص ــلحة ف ها،
ً
و ي عبارة عن عقود اس ــتئجار وتأجير خدمات عمالة وملدد مختلفة ،بقيمة قدرها ( (20,312,805ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتس ــا ها
في نهاية السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )20,312,805ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذه التعامالت.
البند الســابع عشــر :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة عبد هللا العثيم لالســتثمار وشــركاوها التابعة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا صـ ــالح العثيم مصـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
ً
خدمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع املستأجرة وملدة سنة ،بقيمة قدرها ( )4,351,138ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسا ها في نهاية
السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )4,351,138ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الثامن عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة عبد هللا العثيم لالس ــتثمار وش ــركاوها التابعة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا صـ ــالح العثيم مصـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
خدمات كهرباء لوحات إعالنية باملجمعات التجارية وملدة سـ ـ ـ ــنة ،بقيمة قدرها ( )36,888ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ
ً
( )36,888ريال ،علما بأنه ال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند التاس ــع عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركاوها التابعة وش ــركة ُمعين للموارد البش ــرية "ش ــركة تابعة"
والتي لعض ـ ـ ــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا ص ـ ـ ــالح العثيم مص ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة وملدة س ـ ـ ــنتان
ً
بقيمــة قــدرهــا ( )71,352,116ريــال ،علمــا بــأن القيمــة متغيرة ويتم احتس ـ ـ ـ ــا هــا في نهــايــة الس ـ ـ ـ ـنــة ،وقــد بلغــت قيمــة التعــامــل للعــام  1821مبلغ
( )71,352,116ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند العش ـ ــرو  :التص ـ ــويت على األعمال والعقود التي س ـ ــتتم بين ش ـ ــركة ُمعين للموارد البش ـ ــرية "ش ـ ــركة تابعة" وش ـ ــركة الرياض للص ـ ــناعات
الغذائية اململوكة للشــركة بشــكل غير مباشــر بنســبة ( )%77من رأســمالها والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا صــالح العثيم
ً
مص ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة وملدة س ــنتان بقيمة قدرها ( )2,067,863ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتس ــا ها
في نهاية السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )2,067,863ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الحادي والعشرو  :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة ُمعين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الخدمات السبع
"ش ـ ــركة تابعة" والتي لعض ـ ــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا ص ـ ــالح العثيم مص ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة
ً
وملدة س ــنة بقيمة قدرها ( )11,780ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتس ــا ها في نهاية الس ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ
( )11,780ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
ُ
البند الثاني والعش ــرو  :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة معين للموارد البش ــرية "ش ــركة تابعة" والتي لعض ــو
مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا ص ــالح العثيم مص ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد اس ــتئجار عقار وملدة س ــنة وبقيمة قدرها ()68,888
ً
ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )68,888ريال ،علما أنه ال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.

صفحة  3من 7

البند الثالث والعشرو  :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للصناعات الغذائية اململوكة للشركة بشكل
غير مباشر بنسبة ( )%77من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
ً
توريد مواد غذائية وملدة س ـ ـ ــنة بقيمة قدرها ( )212,081,714ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتس ـ ـ ــا ها في نهاية الس ـ ـ ــنة ،وقد بلغت قيمة
التعامل للعام 1821م مبلغ ( )212,081,714ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الرابع والعشـ ــرو  :التصـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ــتتم بين الشـ ــركة وشـ ــركة الوسـ ــطم للخدمات الغذائية والتي لعضـ ــو مجلس
اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا صـ ـ ـ ــالح العثيم مصـ ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقود تأجير معارض بمدن مختلفة وملدة ( )23سـ ـ ـ ــنة وبقيمة
قدرها ( )688,888ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )688,888ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الخامس والعشرو  :التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.
البند الساد والعشرو التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات.
وبعد إغالق التصويت اإللكتروني تم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي:
نص البند
البند األول :التصويت على تقرير ُمراجعي الحسابات عن السنة املالية املنتهية في 1821/21/32م.
البند الثاني :التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية في 1821/21/32م.
البند الثالث :التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 1821/21/32م.
البند الرابع :التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ً
بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفح
والرابع والسنوي من العام املالي 1818م ،والربع األول من العام 1812م وتحديد أتعابه.
شركة الدكتور /محمد العمري وشركاه (.)BDO
شركة /بيكر تيلي (.)Baker Tilly
البند الخامس :التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي
ً
عن العام املالي 1818م ،وتحديد تاريخ االسـ ــتحقاق والصـ ــرف وفقا للضـ ــوابط واإلجراءات التنظيمية الصـ ــادرة
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.
البند الســاد  :التصــويت على تفويض مجلس اإلدارة بصــالحية الجمعية العامة بالترخي الواردة في الفقرة
( )2من املادة ( )52من نظام الشـ ـ ـ ــركات ،وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة
ً
مجلس إدارة الشركة الحالي ،أيهما أسبق ،ووفقا للشرو الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
ً
تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.

املوافقو

غير املوافقو

ممتنعو

61,826,054
%11.44761
61,827,101
%11.44442
61,827,135
%11.44434

617
%8.882
565
%8.88222
022
%8.88225

304,886
%8.77332
304,021
%8.77440
304,015
%0.55449

ومراجعة القوائم املالية للربع الثاني والثالث
66,355,126
%95.64223
45,708
%0.06856

8
%8.88

1,156,551
%4.10112

61,820,076
%11.44074

2,812
%8.88245

302,610
%8.74110

71,055,765
%13.7764

3,773,862
%7.77271

758,145
%8.01180

البند الس ــابع :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة العثيم القابض ــة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ـ ــالح علي العثيم مصـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد اسـ ـ ــتئجار مكاتب إدارية
وملــدة سـ ـ ـ ـنــة ،وذلــك بقيمــة قــدرهــا ( )528,878ريــال ،وقــد بلغــت قيمــة التعــامــل للعــام 1821م مبلغ ()528,878
ً
ريال ،علما بأنه ال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.

62,714,241
%16.21122

البند الثامن :التصـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ــتتم بين الشـ ــركة وشـ ــركة العثيم القابضـ ــة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صـ ـ ــالح علي العثيم مصـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد خدمات مشـ ـ ــتركة وملدة
ً
سنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )387,747ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسا ها في نهاية السنة ،وقد بلغت
قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )387,747ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.

68,813,815
%13.01327

21,265
%8.81117

2,478,121
%1.1671

1,470,166
%3.04817

1,470,166
%3.04817

صفحة  4من 7

البند التاس ــع :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة العثيم القابض ــة والتي لرئيس
مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صــالح علي العثيم مصــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد مشــتريات بطاقات ســنابل
الخير ومل ــدة سـ ـ ـ ـن ــة ،وذل ــك بقيم ــة ق ــدره ــا ( )103,778ري ــال ،وق ــد بلغ ــت قيم ــة التع ــام ــل للع ــام 1821م مبلغ
( )103,778ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.

62,783,863
%16.81625

البند العاشـ ـ ــر :التصـ ـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ـ ــتتم بين الشـ ـ ــركة وشـ ـ ــركاوها التابعة وشـ ـ ــركة العثيم
القابض ـ ـ ــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ـ ــالح علي العثيم مص ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد
ً
إس ـ ــتئجار خدمات عمالة من ش ـ ــركة تابعة وملدة س ـ ــنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )168,381ريال ،علما بأن القيمة
متغيرة ويتم احتسا ها في نهاية السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )168,381ريال ،وال توجد
شرو تفضيلية في هذا التعامل.

62,730,320
%16.27216

البند الحادي عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة العثيم القابض ــة والتي
لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ــالح علي العثيم مص ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد إس ــتئجار خدمات
ً
عمالة وملدة سـ ـ ـ ــنة ،وذلك بقيمة قدرها ( )1,225,025ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسـ ـ ـ ــا ها في نهاية
السـ ـ ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )1,225,025ريال ،وال توجد شـ ـ ــرو تفضـ ـ ــيلية في هذا
التعامل.

62,730,244
%16.27810

البند الثاني عشــر :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة عبد هللا العثيم لالســتثمار
وش ـ ــركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/
فهد عبد هللا ص ـ ــالح العثيم مص ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقود اس ـ ــتئجار وتأجير وملدد مختلفة ،بقيمة قدرها
ً
( )1,111,708ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )1,111,708ريال ،علما بأنه ال توجد شرو
تفضيلية في هذه التعامالت.

62,722,534
%16.28151

البند الثالث عشر :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار
وش ـ ــركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/
فهد عبد هللا ص ـ ـ ــالح العثيم مص ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد تأجير إس ـ ـ ــكان مش ـ ـ ــترع للعاملين بالش ـ ـ ــركات
ً
الش ــقيقة وملدة س ــنة ،بقيمة قدرها ( )138,167ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتس ــا ها في نهاية الس ــنة،
وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )138,167ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.

62,721,416
%16.2280

البند الرابع عشــر :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة عبد هللا العثيم لالســتثمار
وش ـ ــركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/
فهد عبد هللا ص ـ ـ ــالح العثيم مص ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد خدمات مش ـ ـ ــتركة وملدة س ـ ـ ــنة ،بقيمة قدرها
ً
( )957,660ريـال ،علمـا بـأن القيمـة متغيرة ويتم احتسـ ـ ـ ــا هـا في نهـايـة السـ ـ ـ ـنـة ،وقـد بلغـت قيمـة التعـامـل للعـام
1821م مبلغ ( )957,660ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الخامس عش ـ ـ ــر :التص ـ ـ ــويت على األعمال والعقود التي س ـ ـ ــتتم بين الش ـ ـ ــركة وش ـ ـ ــركة عبد هللا العثيم
لالستثمار وشركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس
املكرم /فهد عبد هللا صـ ـ ــالح العثيم مصـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد تقديم خدمات أنشـ ـ ــطة تسـ ـ ــويقية في
املجمعات التجارية وملدة سنة ،والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد هللا العثيم في املجمعات التجارية التابعة
ً
لشـ ــركة عبد هللا العثيم لالسـ ــتثمار ،بقيمة قدرها ( )3,273,510ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسـ ــا ها
في نهاية السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )3,273,510ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في
هذا التعامل.
البند الســاد عشــر :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركاوها التابعة وشــركة عبد
هللا العثيم لالس ـ ــتثمار وش ـ ــركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ــالح علي العثيم ونائب
رئيس املجلس املكرم /فهد عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقود اســتئجار وتأجير خدمات
ً
عمــالــة وملــدد مختلفــة ،بقيمــة قــدرهــا ( (20,312,805ريــال ،علمــا بــأن القيمــة متغيرة ويتم احتس ـ ـ ـ ــا هــا في نهــايــة
الس ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )20,312,805ريال ،وال توجد ش ــرو تفض ــيلية في هذه
التعامالت.

48,114
%8.86107

4,135
%8.88552

7,228
%8.88510

7,651
%8.88006

4,153
%8.88555

1,470,100
%3.04810

1,470,318
%3.04283

1,470,312
%3.04283

1,404,261
%3.00241

1,404,256
%3.00243

68,215,381
%14.87715

2,347,140
%1.28111

1,470,317
%3.04284

62,730,247
%16.27811

7,286
%8.88510

1,470,314
%3.04284

62,721,116
%16.2286

7,286
%8.88510

1.404,253
%3.00241

صفحة  5من 7

البند السابع عشر :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار
وش ـ ــركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/
فهــد عبــد هللا ص ـ ـ ـ ــالح العثيم مصـ ـ ـ ــلحــة ف هــا ،و ي عبــارة عن عقــد خــدمــات كهربــاء ومنــافع عــامــة في الفروع
ً
املسـ ـ ـ ـتـأجرة وملـدة سـ ـ ـ ـنـة ،بقيمـة قـدرهـا ( )4,351,138ريـال ،علمـا بـأن القيمـة متغيرة ويتم احتسـ ـ ـ ــا هـا في نهـايـة
السـ ـ ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )4,351,138ريال ،وال توجد شـ ـ ــرو تفضـ ـ ــيلية في هذا
التعامل.
البند الثامن عشر :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار
وش ـ ــركاوها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم /عبد هللا ص ـ ــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/
فهــد عبــد هللا صـ ـ ـ ــالح العثيم مصـ ـ ـ ــلحــة ف هــا ،و ي عبــارة عن عقــد خــدمــات كهربــاء لوحــات إعالنيــة بــاملجمعـات
التجــاريــة وملــدة سـ ـ ـ ـنــة ،بقيمــة قــدرهــا ( )36,888ريــال ،وقــد بلغــت قيمــة التعــامــل للعــام 1821م مبلغ ()36,888
ً
ريال ،علما بأنه ال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند التاس ــع عش ــر :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركاوها التابعة وش ــركة ُمعين
للموارد البشــرية "شــركة تابعة" والتي لعضــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا صــالح العثيم مصــلحة
ً
ف هــا ،و ي عبــارة عن عقــد تــأجير خــدمــات عمــالــة وملــدة سـ ـ ـ ــنتــان بقيمــة قــدرهــا ( )71,352,116ريــال ،علمــا بــأن
القيمة متغيرة ويتم احتسا ها في نهاية السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام  1821مبلغ ( )71,352,116ريال،
وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند العشــرو  :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين شــركة ُمعين للموارد البشــرية "شــركة تابعة"
وشـ ــركة الرياض للصـ ــناعات الغذائية اململوكة للشـ ــركة بشـ ــكل غير مباشـ ــر بنسـ ــبة ( )%77من رأسـ ــمالها والتي
لعضـ ـ ـ ــو مجلس اإلدارة املكرم /عبــد العزيز عبــد هللا صـ ـ ـ ــالح العثيم مصـ ـ ـ ــلحــة ف هــا ،و ي عبــارة عن عقــد تــأجير
ً
خدمات عمالة وملدة سـ ــنتان بقيمة قدرها ( )2,067,863ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسـ ــا ها في نهاية
السـ ـ ــنة ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ ( )2,067,863ريال ،وال توجد شـ ـ ــرو تفضـ ـ ــيلية في هذا
التعامل.
ُ
البند الحادي والعشرو  :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة معين للموارد البشرية "شركة
تابعة" وش ــركة الخدمات الس ــبع "ش ــركة تابعة" والتي لعض ــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا ص ــالح
ً
العثيم مصـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة وملدة سـ ــنة بقيمة قدرها ( )11,780ريال ،علما
بـأن القيمـة متغيرة ويتم احتسـ ـ ـ ــا هـا في نهـايـة السـ ـ ـ ـنـة ،وقـد بلغـت قيمـة التعـامـل للعـام 1821م مبلغ ()11,780
ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الثاني والعشرو  :التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ُمعين للموارد البشرية
"ش ــركة تابعة" والتي لعض ــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا ص ــالح العثيم مص ــلحة ف ها ،و ي عبارة
عن عقد استئجار عقار وملدة سنة وبقيمة قدرها ( )68,888ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل للعام 1821م مبلغ
ً
( )68,888ريال ،علما أنه ال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الثالث والعشــرو  :التصــويت على األعمال والعقود التي ســتتم بين الشــركة وشــركة الرياض للصــناعات
الغذائية اململوكة للش ــركة بش ــكل غير مباش ــر بنس ــبة ( )%77من رأس ــمالها والتي لعض ــو مجلس اإلدارة املكرم/
عبد العزيز عبد هللا صـ ـ ـ ــالح العثيم مصـ ـ ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن عقد توريد مواد غذائية وملدة سـ ـ ـ ــنة بقيمة
ً
قدرها ( )212,081,714ريال ،علما بأن القيمة متغيرة ويتم احتسا ها في نهاية السنة ،وقد بلغت قيمة التعامل
للعام 1821م مبلغ ( )212,081,714ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.
البند الرابع والعش ــرو  :التص ــويت على األعمال والعقود التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة الوس ــطم للخدمات
الغذائية والتي لعض ـ ــو مجلس اإلدارة املكرم /عبد العزيز عبد هللا ص ـ ــالح العثيم مص ـ ــلحة ف ها ،و ي عبارة عن
عقود تأجير معارض بمدن مختلفة وملدة ( )23س ـ ــنة وبقيمة قدرها ( )688,888ريال ،وقد بلغت قيمة التعامل
للعام 1821م مبلغ ( )688,888ريال ،وال توجد شرو تفضيلية في هذا التعامل.

62,721,115
%16.2286

7,810
%8.88515

1,404,208
%3.00244

62,722,188
%16.28110

7,783
%8.8806

1,404,251
%3.00241

62,787,166
%16.81162

5,111
%8.8217

1,400,328
%3.00501

62,734,571
%16.24761

5,212
%8.82214

1,471,617
%3.04385

62,736,101
%16.24081

7,107
%8.88137

1,471,382
%3.04176

62,735,102
%16.24164

6,882
%8.88130

1,470,113
%3.04811

62,737,771
%16.24614

5,514
%8.82185

1,470,111
%3.04811

62,781,842

6,817

1,406,781

%16.28772

%8.88142

%3.00785

صفحة  6من 7

البند الخامس والعشرو  :التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.
البند الساد

والعشرو  :التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات.

65,125,114
%16.07161
65,121,076
%16.07630

4,202
%8.88681
2,650
%8.88141

1,208,288
%3.24210
1,208,842
%3.2421

ً
وقد انتهى االجتماع الساعة الحادية عشرة مساءا حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوب ها الشكر للجميع وللمشاركة الفعالة في هذا
االجتماع.
وهللا املوف ـ ـ ـ ـ ــق،
سكرتير الجمعية
األستاذ /بندر سليمان البحيري

رئيس الجمعية
األستاذ /عبد هللا صالح علي العثيم

التوقيع..................................................... :

التوقيع..................................................... :

صفحة  7من 7

