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 م2018الجمعية العامة غير العادية للعام اجتماع  أعمالنتائج  

 بفندق البالد 2019 يونيو 16موافق المنعقدة يوم االحد ال

 م ۲۰1۸ديسمبر  31على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  الموافقة -١

 م.۲۰1۸ديسمبر  31على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في  الموافقة -۲

 م ۲۰1۸ديسمبر  31على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  الموافقة -3

ة لجنة المراجعة، لشركة من بين المرشحين بناًء على توصياحسابات  ةمراجعالسادة برايس واتر هاوس كوبرز لتعيين على  الموافقة -4

م ۲۰۲۰لعام من ااألول  والربعم ۲۰19وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 وتحديد أتعابه. 

 لاير(مليون  5۰م بمبلغ وقدره )۲۰1۸عن العام  على المساهمين على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية الموافقة -5

  من رأس المال.( 1۰%بواقع واحد لاير للسهم والتي تمثل )

م وتحديد تاريخ االستحقاق ۲۰19على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام  الموافقة -6

والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة وتدفقاتها النقدية 

 وخططها التوسعية واالستثمارية.

نوفمبر  14للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ  من بين المرشحين لشركةلأعضاء مجلس إدارة ثمانية  على انتخاب موافقةال -٧

 :كما يلي أسماهموم ۲۰۲۲نوفمبر  13م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في  ۲۰19

 عماد عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب -

 ابراهيم المعمرعبدهللا عبدالرحمن  -

 عبد اإلله عبد هللا راشد أبونيان -

 أحمد مبارك محمد الدباسي -

 خالد صالح فهد الخطاف -

 وليد أبراهيم محمد شكري -

 مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب -

 عمر محمد سراج نجار -

 م ۲۰19نوفمبر  14تبدأ اعتبارا من  جديدة لدورة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائهاوعلى تشكيل لجنة المراجعة  الموافقة -۸

 وأسماؤهم كما يلي: ولمدة ثالث سنوات ميالدية 

 سليمان عبدالقادر المهيدب بج( مصع   ( وليد إبراهيم شكريب  أ( خالد صالح الخطاف

  األخرى.( من نظام الشركة األساس والمتعلقة بالمشاركة واالندماج وتملك الحصص في الشركات 4على تعديل المادة ) الموافقة -9
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 من نظام الشركة األساس والمتعلق بالمركز الشاغر في المجلس .( 19على تعديل المادة ) الموافقة -1۰

 المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة . من نظام الشركة األساسي( ۲۰على تعديل المادة ) الموافقة -11

  اإلدارة.من نظام الشركة األساسي المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس ( ۲1على تعديل المادة ) الموافقة. 1۲

من نظام الشركة األساسي المتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين ( ۲۲على تعديل المادة ) الموافقة -13

 السر .

 الجمعيات.من نظام الشركة األساس والمتعلقة بدعوة ( 3۰على تعديل المادة ) الموافقة -14

 المراجعة.من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتشكيل لجنة ( 3۸على تعديل المادة ) الموافقة -15

 المراجعة.( من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتقرير لجنة 41على تعديل المادة ) الموافقة -16 

 ( من نظام الشركة األساس والمتعلقة بالوثائق المالية .45على تعديل المادة ) الموافقة -1٧

 ( من نظام الشركة األساس والمتعلقة بتوزيع األرباح .46على تعديل المادة ) الموافقة -1۸

 والتعويض.( من نظام الشركة األساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية 5۰على تعديل المادة ) فقةالموا. 19

على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة عماد عبد  الموافقة -۲۰

، وعبداالله عبدهللا أبونيان أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي إمداد شركة بالقادر المهيد

ً م،۲۰۲5مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في  شروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم لل وفقا

 لاير  4.666.6٧4م مبلغ وقدره ۲۰1۸التعامالت خالل العام 

 /السيدعلى األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس اإلدارة  الموافقة -۲1

عماد عبدالقادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء منتجات شركة مبكو من روالت الورق 

م مبلغ ۲۰1۸التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام  شروطوفقاً للبنظام طلبات الشراء المعتمدة 

 لاير.  4.۰6۰.۲94وقدره 

على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد )نابكو مالتي باك( فرع شركة نابكو، والتي  الموافقة -۲۲

طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء منتجات شركة مبكو  /السيدلعضو مجلس اإلدارة 

لشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقد بلغ حجم التعامالت خالل وفقاً لروالت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة  من

 لاير.  ۲.٧6۲.651م مبلغ وقدره ۲۰1۸العام 

ك( فرع شركة نابكو على األعمال والعقود التي تمت بين شركة مبكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون )أيسترن با الموافقة -۲3 

طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء  /السيدالوطنية، والتي لعضو مجلس اإلدارة 

التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية، وقد بلغ  لشروطوفقاً لمنتجات شركة مبكو من روالت الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة 

 لاير.  ۲.346.45۰م مبلغ وقدره ۲۰1۸م التعامالت خالل العام حج
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نابكو الوطنية،  فرع شركة (بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد )نابكو مالتي باك تمتعلى األعمال والعقود التي  الموافقة -۲4

طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء منتجات شركة  /السيدوالتي لعضو مجلس اإلدارة 

ً لمالتي باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة  تفضيليه وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام  التجارية السائدة دون أي شروط لشروطوفقا

 لاير.  13۸.5۸3م مبلغ وقدره ۲۰1۸

 /للسادةكان م و۲۰1۸انتهت في فبراير والتي مواد البناء لبين شركة مبكو وشركة مصدر  تمتعلى األعمال والعقود التي  ةالموافق -۲5 

عماد عبدالقادر المهيدب، مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة 

التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه، وقد بلغ حجم لشروط وفقاً لالتعامالت هي شراء مواد البناء واألخشاب من فروع شركة مصدر 

 . لاير 15.33۰مبلغ وقدره  ۲۰1۸ر خالل العام التعامالت مع شركة مصد

  على تعديل الئحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة.  الموافقة۔ ۲6


