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  الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) املنعقد يوم ملساه�ي  عاديةالمحضر إجتماع ا�جمعية العامة 

افق٢٩/١١/١٤٤٣الثالثاء   م ٢٨/٠٦/٢٠٢٢ هـ املو

العامة    بناءً  ا�جمعية  الشركة �حضور إجتماع  املوجهة ملساه�ي  تم إعال��ا ع�� موقع  العادية  ع�� دعوة مجلس اإلدارة  املالية  وال�ي  السوق 

بإستخدام وسائل    إ�عقد اإلجتماع  م وع�� موقع الشركة اإللك��و�ي، ٢٠٢٢يونيو    ٠٦هـ املوافق  ١٤٤٣/  ٠٧/١١يوم اإلثن�ن     (تداول)  السعودية

 مساءً   ٦:٣٠الساعة    م  ٢٨/٠٦/٢٠٢٢هـ (حسب توقيت أم القرى) املوافق  ٢٩/١١/١٤٤٣  الثالثاء، حيث إ�عقد اإلجتماع �� يوم  ا�حديثةالتقنية  

   و�حضور أعضاء ا�جلس وهم:  اإلجتماع  رئاسةاملفوض من مجلس اإلدارة ب، مساعد عبد هللا عبد العز�ز النصار برئاسة األستاذ/ 

 .أحمد محمد حامد املرزو��األستاذ /  -١

 .األستاذ/ سليمان سعود جارهللا ا�جارهللا -٢

 .األستاذ/  ها�ي عبد العز�ز أحمد ساب  -٣

 .األستاذ / عبد هللا حمدان عبد هللا النصار -٤

 الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ باتر�ك إستلهارت. 
ً
 وحضر أيضا

 

 اإلدارة التالية أسما��م: ولم يتمكن من ا�حضور أعضاء مجلس 

 الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح.  -١

 األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار. -٢

 األستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة.  -٣

 األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح. -٤
 

 فهم:  رؤساء ال�جان ا�حاضر�ن ل�جمعية او من ينيبو��م من أعضا��اوأما عن  

 رئيس �جنة امل�افآت وال��شيحات)  -املرزو�� (عضو مجلس إدارة حامد أحمد محمد  /األستاذ -١

 )املراجعة�جنة  عضو  -املرزو�� (عضو مجلس إدارة حامد أحمد محمد  /األستاذ -٢
 

 . مندوب هيئة السوق املالية –ة/ ا�جوهرة بن عبد العز�ز عبد هللا الشر��ي اإلجتماع األستاذ تحضر  كما
 

 مراجعو حسابات الشركة.  
ً
 وحضر أيضا

 

و�عد أن رحب با�حضور    ،�سم هللا الرحمن الرحيم  ،عضو مجلس اإلدارة اإلجتماع  مساعد عبد هللا عبد العز�ز النصاراألستاذ/    اإلجتماع إفتتح رئيس  

   ١٩٥أن عدد املصوت�ن  أعلن  
ً
 بنسبة (  ٢١٬٠٤٢٬٦١٥  و�جما�� عدد أسهم ا�حضور واملصوت�ن إلك��ونيا

ً
) من إجما�� عدد أسهم الشركة  ٪٦٤٬٧سهما

 من رأس مال الشركة البالغ (٠٠٠,٥٠٠,٣٢(البالغة  
ً
حيث    ، ، و�ذلك يكتمل النصاب القانو�ي لعقد اإلجتماعر�ال سعودي)   ٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠) سهما

اإل  لعقد  القانو�ي  النصاب  الشركة،  أن   جتماع هو ر�ع رأسمال 
ً
نظاميا ا�جمعية  إ�عقاد  اإللك��و�ي    ، وأو�ح رئيس اإلجتماعوأصبح  التصو�ت  بأن 

 سينت�ي �� تمام الساعة السا�عة مساًء. 
 

تم �عي�ن أعضاء �جنة    بأنھ  اإلجتماعأو�ح سعادة رئيس  و   ل�جمعية، كما 
ً
وفرز األصوات   جمعتم إختيار األستاذ/ حس�ن محمد مو�ىى سكرت��ا

 .املساهم�ن ولم �ع��ض ع�� ذلك ،واألستاذ/ ز�اد عبد الرحيم فادن سلطان  أحمد الغامدي  وامل�ونة من: األستاذ/
 

 املستندات التالية:  وقد نوه رئيس اإلجتماع بأنھ أمام حضراتكم

 . جدول األعمال -أ

 .تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي   -ب

 . تقر�ر مراج�� حسابات الشركة  -ت

 . القوائم املالية  -ث

 . تقر�ر �جنة املراجعة  -ج

 .تقر�ر الفحص ا�حدود وتبليغ رئيس مجلس اإلدارة فيما يتعلق باألطراف ذو العالقة  -ح

 .سياسة املسؤولية اإلجتماعية للشركة -خ
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 ملا تم �شره �� موقع تداول  
ً
 بأن جميع املرفقات باللغت�ن العر�ية واإلنجلز�ية وذلك وفقا

ً
وموقع الشركة ع�� اإلن��نت، باإلضافة إ�� ما تم  السعودية  علما

 عرضھ أمام السادة املساهم�ن ع�� املنصة اإللك��ونية ال�ي ُعقد اإلجتماع من خاللها.  
 

 : وهو التصو�ت ع�� البنود التاليةعادية ال تماع ا�جمعية العامة بدأت مناقشة جدول أعمال إجوقد 

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢التصو�ت ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة للعام املا�� املنت�ي ��  -١

 م. ٠٣/٢٠٢٢/ ٣١التصو�ت ع�� تقر�ر مراجع ا�حسابات عن العام املا�� املنت�ي ��  -٢

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢لتصو�ت ع�� القوائم املالية عن العام املا�� املنت�ي �� ا -٣

٤-   �� املنت�ي  املا��  العام  من  الثا�ي  النصف  عن  املساهم�ن  ع��  نقدية  أر�اح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  ع��  التصو�ت 

من القيمة اإلسمية     ٪٣٠تمثل    ) ر�االت للسهم الواحد وال�ي٣ر�ال سعودي بواقع  ثالث (  ٩٥٬٩٩٩٬٢٥٠م بمبلغ  ٣١/٠٣/٢٠٢٢

�جل    �� واملقيدين  ا�جمعية  إ�عقاد  يوم  تداول  ب��اية  لألسهم  املالك�ن  للمساهم�ن  األحقية  ت�ون  أن  ع��  الواحد،  للسهم 

توزيع   تار�خ  تار�خ اإلستحقاق،  وسيتم اإلعالن عن  ي��  تداول  يوم  ثا�ي  ��اية   �� مساه�ي الشركة لدى شركة مركز اإليداع 

. األر�اح
ً
 الحقا

التصو�ت ع�� تفو�ض مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح مرحلية ع�� املساهم�ن �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي عن العام املا��    -٥

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٣املنت�ي �� 

التصو�ت ع�� �عي�ن مراجع ا�حسابات للشركة من ب�ن املر�ح�ن بناًء ع�� توصية �جنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  -٦

الق املا��  وتدقيق  العام  من  والسنوي  والرا�ع  والثالث  الثا�ي  للر�ع  املالية  لعام   ٢٠٢٢وائم  األول  والر�ع  م  وتحديد  ٢٠٢٣م 

 أ�عابھ.  

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢التصو�ت ع�� إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية ��  -٧

٨- ) ر�ال سعودي وذلك كم�افأة أل ٣٬٦٠٠٬٠٠٠التصو�ت ع�� صرف مبلغ  مبلغ  )  بواقع  ر�ال    ٤٠٠٬٠٠٠عضاء مجلس اإلدارة 

 .م٣١/٠٣/٢٠٢٢سعودي ل�ل عضو من السادة األعضاء عن السنة املالية املن��ية ��  

التصو�ت ع�� األعمال والعقود ال�ى تمت ب�ن الشركة وشركة بروج للتأم�ن التعاو�ي وال�ي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/   -٩

العيار، وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أحمد محمد حامد املرزو�� مص�حة غ�� مباشرة ف��ا، و�� عبارة  فيصل حمد مبارك  

م، وال يوجد شروط تفضيلية،  ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م وتنت�ي بتار�خ  ٠١/٠٧/٢٠٢١عن خدمات تأمينية ملدة سنة واحدة من تار�خ  

    .ر�ال سعودي١١٬٢٧٧٬٧٢٤حيث بلغ إجما�� قيمة التعامالت مبلغ وقدره 

ب�ن الشركة وشركة �ي �ي �ىي لإلستشارات، وال�ي ل�ل من الشيخ/ حمد صباح   -١٠ ال�ي تمت  التصو�ت ع�� األعمال والعقود 

األحمد رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة  

ف�� مباشرة  غ��  مص�حة  اإلدارة  مجلس  تار�خ  عضو  من  واحدة  سنة  ملدة  مختلفة  إلستشارات  �عاقد  عن  عبارة  و��  ا، 

بتار�خ  ٠١/٠٤/٢٠٢١ بلغ إجما�� قيمة التعامالت مبلغ وقدره  ٣١/٠٣/٢٠٢٢م وان��ت  م  وال يوجد شروط تفضيلية، حيث 

 ر�ال سعودي.  ١٬٠٥٤٬٤٦٥

ا  -١١ للتأم�ن  الشركة وشركة أكسا  ب�ن  تمت  ال�ي  والعقود  الشيخ/ حمد صباح  التصو�ت ع�� األعمال  ل�ل من  وال�ي  لتعاو�ي، 

األحمد رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة  

م  ١٦/١٢/٢٠٢١عضو مجلس اإلدارة مص�حة غ�� مباشرة ف��ا، و�� عبارة عن خدمات تأمينية ملدة سنة واحدة من تار�خ  

بتار�خ  وتنت  وقدره  ١٥/١٢/٢٠٢٢�ي  مبلغ  التعامالت  قيمة  إجما��  بلغ  حيث  تفضيلية،  شروط  يوجد  وال  ر�ال   ٦٣٤٬٢٠٠م 

 سعودي.   

ل�ل من الشيخ/ حمد صباح    -١٢ البديلة، وال�ي  ب�ن الشركة وشركة مشاريع الطاقة  ال�ى تمت  التصو�ت ع�� األعمال والعقود 

مد مبارك العيار نائب رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة  األحمد رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ فيصل ح

من   التعامالت  قيمة  بأن   
ً
علما ف��ا،  مباشرة  غ��  مص�حة  اإلدارة  مجلس  إ��  ٠١/٠٤/٢٠٢١عضو  بلغت  ٣١/٠٣/٢٠٢٢م  م 

 ية. ر�ال سعودي، وهو عبارة عن عقد إل�شاء نظام الطاقة الشمسية وال يوجد شروط تفضيل  ٢٬٩٠٤٬٩٢٢
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 التصو�ت ع�� سياسة املسؤولية اإلجتماعية للشركة.   -١٣

 

اقب حسابات الشركة   بتالوة تقر�ر املراجع املستقل، باإلضافة إ�� تالوة تقر�ر الفحص  التفضل  و�عد ذلك، طلب رئيس اإلجتماع من مر

 م.٣١/٠٣/٢٠٢٢ا�حدود ع�� التعامالت مع األطراف ذو العالقة وذلك عن العام املا�� املنت�ي �� 
 

 

أتاح رئيس اإلجتماع ا�جال ألسئلة السادة املساهم�ن لتوج��ها إ�� السادة مراج�� ا�حسابات، وحيث لم يرد أي اسئلة موجهھ  ومن ثم 

 إ�� مراج�� ا�حسابات، طلب م��م رئيس اإلجتماع التفضل بمغادرة اإلجتماع. 
 

املرزو��، املفوض من رئيس �جنة املراجعة بتالوة تقر�ر �جنة املراجعة عن العام  ثم طلب رئيس اإلجتماع من األستاذ/ أحمد محمد حامد 

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢املا�� املنت�ي �� 
 

 : أرجو إذا واإلستفسارت ا�خاصة ��م فيما يتعلق بجدول األعمال  للمناقشةللسادة املساهم�ن  فتح رئيس اإلجتماع ا�جال    ذلك، و�عد  
ً
، قائال

بنود جدول األعمال   بما اليتعارض مع مص�حة الشركة وأن تنحصر ��    أن يتفضل   أي سؤال أو إستفساراإلخوة املساهم�ن  لدى أي من  �ان  

 فقط:

 
 

 أسئلة املساهم�ن: 

 

 بز�ادة رأس املال للتوسعات املستقبلية؟ هل يوجد خطط مستقبلية قر�بة للشركة  :١س

 النظمة السوق املالية. :١ج 
ً
 ال توجد خطط حالية لز�ادة رأس املال، وسيتم إعالن أي تطورات ��ذا ا�خصوص �� تداول وفقا

 

 هل إرتفاع الفائدة لها تأث�� ع�� قروض الشركة القادمة؟ :٢س

 و� ا�حمد، الشركة ليس لد��ا قروض.  :٢ج 

 

 ال�و�ت؟ لوحظ  :٣س
ً
 اإلنخفاض الكب�� �� مبيعات الشركة �� الدول ا�خليجية خصوصا

 السبب �عود إ�� أن الوضع �� دولة ال�و�ت الشقيقة مختلف عن بقية دول ا�خليج، وذلك �سبب إنتشار ا�جمعيات التعاونية.  :٣ج 

 

 املا�ىي؟  فيما يخص إرتفاع املواد ا�خام وا�خدمات اللوجستية، هل هو مستمر أم أصبح من  :٤س

 ال زال الوضع مستمر.  :٤ج 

 

 رغم نمو أعمال الشركة لم تنمو إيرادات الشركة خالل األعوام ا�خمسة املاضية؟ املطلوب شرح األسباب. :٥س

  �عزى السبب إ�� ضر�بة القيمة املضافة ال�ي تحمل��ا الشركة دون أن يتم تحميلها للمس��لك.    :٥ج 
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   العادية جدول أعمال ا�جمعية العامةنتائج التصو�ت ع�� 

افقون  البند  افقون  املو  املمتنعون  غ�� املو

 %النسبة عدد األصوات  %النسبة عدد األصوات  % النسبة عدد األصوات 

اإلدارة    -١  مجلس  تقر�ر  ع��  املنت�ي  التصو�ت  املا��  ��  للعام 

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢
٠٫٠٧ ١٥٬٠٣٦ ٠٫٠٠ ٢١٦ ٩٩٬٩ ٢١٬٠٢٧٬٣٦٣ 

�� ا  -٢  املنت�ي  املا��  العام  عن  ا�حسابات  تقر�ر مراجع  ع��  لتصو�ت 

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢
٠٫٠٧ ١٤٬١٦٠ ٠٫٠٠ ٢١٦ ٩٩٬٩ ٢١٬٠٢٨٬٢٣٩ 

٣-    �� املنت�ي  املا��  العام  عن  املالية  القوائم  ع��  التصو�ت 

 م. ٣١/٠٣/٢٠٢٢
٠٬٠٧ ١٤٬١٦٠ ٠٫٠٠ ٢١٦ ٩٩٫٩ ٢١٬٠٢٨٬٢٣٩ 

مجلس    -٤ توصية  ع��  ع��  التصو�ت  نقدية  أر�اح  بتوزيع  اإلدارة 

 �� املنت�ي  املا��  العام  من  الثا�ي  النصف  عن  املساهم�ن 

بمبلغ  ٣١/٠٣/٢٠٢٢ مليون   ٩٥٬٩٩٩٬٢٥٠م  و�سعون  (خمسة 

سعودي)  ر�ال  وخمسون  ومائتان   
ً
ألفا و�سعون  و�سعة  و�سعمائة 

) ثالث  تمثل  ٣بواقع   وال�ي  الواحد  للسهم  ر�االت  القيمة    ٪٣٠)  من 

للسهم الواحد، ع�� أن ت�ون األحقية للمساهم�ن املالك�ن    اإلسمية  

لألسهم ب��اية تداول يوم إ�عقاد ا�جمعية واملقيدين �� �جل مساه�ي  

تار�خ  ي��  ثا�ي يوم تداول  ��اية   �� الشركة لدى شركة مركز اإليداع 

 
ً
 . اإلستحقاق،  وسيتم اإلعالن عن تار�خ توزيع األر�اح الحقا

٠٫٠٥ ١٠٬٥٩٧ ٠٫٠٠ ٩٦ ٩٩٫٩ ٢١٬٠٣١٬٩٢٢ 

ع��   -٥ مرحلية  أر�اح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  تفو�ض  ع��  التصو�ت 

املساهم�ن �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي عن العام املا��  املنت�ي  

 . م  ٣١/٠٣/٢٠٢٣�� 

٠٫٠٥ ١٠٬٨٥٥ ٠٫٠٠ ١٥ ٩٩٫٩ ٢١٬٠٣١٬٧٤٥ 

التصو�ت ع�� �عي�ن مراجع ا�حسابات للشركة من ب�ن املر�ح�ن   -٦

وتدقيق  ومراجعة  لفحص  وذلك  املراجعة،  �جنة  توصية  ع��  بناء 

القوائم املالية للر�ع الثا�ي والثالث والرا�ع والسنوي من العام املا��  

 م  وتحديد أ�عابھ.  ٢٠٢٢م والر�ع األول لعام  ٢٠٢١
 

الفوزا-أ  �� إم  �ي  �ي  (محاسبون السادة  والسدحان  ن 

 ر�ال سعودي ٧٠٥٬٠٠٠ومراجعون قانونيون) 

 

 

 

 

١٩٬٥٦٦٬٥٦٢ 

 

 

 

٩٢٫٩٨ 

- - - - 

(محاسبون  -ب ا�حدودة  العاملية  يو�غ  آند  آر�ست  السادة/ 

 ر�ال سعودي ٧٢٠٬٠٠٠ومراجعون  قانونيون) 
٠٫٠٩ ١٨٬٤٠٣ - - - - 

وشر�اهم -ج ا�خ��  أبو  بكر  توش  آند  ديلو�ت  السادة/ 

 ر�ال سعودي  ٧٥٥٬٠٠٠(محاسبون ومراجعون قانونيون)  
٠٫٠٦ ١٢٬٠٧٢ - - - - 

 - - - - ٦٫٨٧ ١٬٤٤٥٬٥٧٨ ممتنع-د

من    -٧ الف��ة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء  ع��  التصو�ت 

 .م ٣١/٠٣/٢٠٢٢م إ�� ٠١/٠٤/٢٠٢١
٠٫٠٧ ١٤٬٠٨٨ ٠٫٠٠ ٩٥٠ ٩٩٫٩ ٢١٬٠٠٥٬٥٧٧ 

٨-  ) مبلغ  صرف  ع��  وذلك  ٣٬٦٠٠٬٠٠٠التصو�ت  سعودي  ر�ال   (

ر�ال سعودي    ٤٠٠٬٠٠٠كم�افأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع مبلغ  

 �� املن��ية  املالية  السنة  عن  األعضاء  السادة  من  عضو  ل�ل 

 .م ٣١/٠٣/٢٠٢٢

٠٫١٣ ٢٨٬٠٨٢ ٠٫٠٣ ٦٬٠٨٨ ٩٩٫٨ ٢٠٬٩٨٦٬٤٤٥ 



 

 
Public 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصو�ت ع�� األعمال والعقود ال�ى تمت ب�ن الشركة وشركة بروج    -٩

فيصل   األستاذ/  اإلدارة  مجلس  رئيس  لنائب  وال�ي  التعاو�ي  للتأم�ن 

حمد مبارك العيار، وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ أحمد محمد حامد 

املرزو�� مص�حة غ�� مباشرة ف��ا، و�� عبارة عن خدمات تأمينية ملدة  

م،  ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م وتنت�ي بتار�خ ٠١/٠٧/٢٠٢١ن تار�خ سنة واحدة م

مبلغ   التعامالت  قيمة  إجما��  بلغ  حيث  تفضيلية،  شروط  يوجد  وال 

    ر�ال سعودي.١١٬٢٧٧٬٧٢٤وقدره 

١٢٫٩٠ ٢٬٧١٢٬٦٥١ ٠٫٠٥ ١٠٬٠٧٢ ٨٧٫٠٥ ١٨٬٢٩٩٬٨٩٢ 

التصو�ت ع�� األعمال والعقود ال�ي تمت ب�ن الشركة وشركة �ي    -١٠

�ي �ىي لإلستشارات، وال�ي ل�ل من الشيخ/ حمد صباح األحمد رئيس 

مجلس اإلدارة واألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس 

اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة عضو مجلس اإلدارة مص�حة  

�� عبارة عن �عاقد إلستشارات مختلفة ملدة سنة  غ�� مباشرة ف��ا، و 

تار�خ   بتار�خ  ٠١/٠٤/٢٠٢١واحدة من  وان��ت  م  وال  ٣١/٠٣/٢٠٢٢م 

يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجما�� قيمة التعامالت مبلغ وقدره 

 ر�ال سعودي.  ١٬٠٥٤٬٤٦٥

١٢٫٨٩ ٢٬٧١٢٬٤٢٥ ٠٫٠٥ ٩٬٨٩٩ ٨٧٫٠٦ ١٨٬٣٢٠٬٢٩١ 

وشركة    -١١ الشركة  ب�ن  تمت  ال�ي  والعقود  األعمال  ع��  التصو�ت 

األحمد  صباح  حمد  الشيخ/  من  ل�ل  وال�ي  التعاو�ي،  للتأم�ن  أكسا 

رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس  

مجلس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة عضو مجلس اإلدارة 

ف�� مباشرة  غ��  سنة  مص�حة  ملدة  تأمينية  خدمات  عن  عبارة  و��  ا، 

تار�خ   من  بتار�خ  ١٦/١٢/٢٠٢١واحدة  وتنت�ي  وال  ١٥/١٢/٢٠٢٢م  م 

يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجما�� قيمة التعامالت مبلغ وقدره 

 ر�ال سعودي.    ٦٣٤٬٢٠٠

١٢٫٨٨ ٢٬٧١١٬٢٨٧ ٠٫٠٥ ٩٬٥٣٠ ٨٧٫٠٧ ١٨٬٣٢١٬٧٩٨ 

وشركة    -١٢ الشركة  ب�ن  تمت  ال�ى  والعقود  األعمال  ع��  التصو�ت 

األحمد   صباح  حمد  الشيخ/  من  ل�ل  وال�ي  البديلة،  الطاقة  مشاريع 

رئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس  

مجلس اإلدارة واألستاذ/ عبد هللا �عقوب �شارة عضو مجلس اإلدارة 

ف��ا، مباشرة  غ��  من    مص�حة  التعامالت  قيمة  بأن   
ً
علما

إ��  ٠١/٠٤/٢٠٢١ بلغت  ٣١/٠٣/٢٠٢٢م  ر�ال   ٢٬٩٠٤٬٩٢٢م 

سعودي، وهو عبارة عن عقد إل�شاء نظام الطاقة الشمسية وال يوجد 

 شروط تفضيلية.  

١٢٫٨٩ ٢٬٧١١٬٤٧٦ ٠٫٠٥ ٩٬٦٩١ ٨٧٫٠٧ ١٨٬٣٢١٬٤٤٨ 

 ٠٫٠٥ ١٠٬٩٠٠ ٠٫٠٤ ٩٬٠٨١ ٩٩٫٩ ٢١٬٠٢٢٬٦٣٤ التصو�ت ع�� سياسة املسؤولية اإلجتماعية للشركة.   -١٣
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