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 العثيم عبد هللاشركة أسواق ملساهمي  الثامنة اجتماع الجمعية العامة العادية رمحض        

 م30/80/9832هـ املوافق 31/80/0830 الخميساملنعقد يوم 
 

ملالية ابموقع السوق  اإعالنهتم  والتي الثامنة العاديةالعامة بناًء على دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية 

املوافق  م52/30/5302( الصادر بتاريخ 16980رقم ) العدد-(الجزيرةبالصحيفة اليومية ) انشرهو ، م52/30/5302بتاريخ السعودية "تداول" 

 عمال الجمعية.فة الوثائق املتعلقة ببنود جدول ألكتروني مع كاتم نشرها كذلك في موقع الشركة اإل(، كما 2) ، صفحة رقمهـ02/30/0443

باتجاه الشمال بمدينة الرياض  02و 04مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي  نعقد االجتماع فيأ فقد

 منكل  أعضاء مجلس اإلدارةوبحضور  رئيس مجلس اإلدارةنائب  - صالح العثيم عبد هللافهد / األستاذ برئاسةمساًء ( 2:03تمــام الساعة )في 

عتذر قد أ، و العثيم صالح عبد العزيز عبد هللاواألستاذ/  الراجحيعبد العزيز ألستاذ/ عبد السالم صالح وا صالح محمد صالح العثيم األستاذ/

بد العزيز عاألستاذ/ و  عبد هللا علي عبد هللا الدبيخيرئيس مجلس اإلدارة واألستاذ/  -عبد هللا صالح علي العثيماألستاذ/ كل من عن الحضور 

 .التميميحمد واألستاذ/ بندر ناصر  الربديعبد هللا صالح 

هيئة  ممثلكما حضــر االجتماع  ،(BDO) محمد العمري وشــركاهشــركة الدكتور الســادة/  الشــركة حســابا  يمراجع يممثلالجتماع حضــر اكما 

  .العصيمي محمد صالحعادل األستاذ/ السوق املالية 

 ًوافتتح رئيس الجمعية االجتماع 
ً
 بالحضور مرحبا

ً
 005)وعددهم  (لكترونيوتصويت إ أن بيانا  الحاضرين )أصالة ووكالة ومعلنا

ً
من  ( مساهما

 أي بنسبة  (2230323304ووكالة ) عن عدد األسهم املمثلة في االجتماع أصالة أفصحو مساهمي الشركة، 
ً
إجمالي عدد أسهم من  (%25.22)سهما

،2333333333البالغ ) الشركة
ً
 بذلك  أصبحو  ( سهما

ً
 للمادة ) انعقاد الجمعية صحيحا

ً
النظام  ( من02واملادة )( من نظام الشركا  20طبقا

 األساس ي للشركة.

 ليجمعية، كما تم بندر ســــليمان البحيري األســــتاذ/  تعيينوأوضــــح رئيس الجمعية بتن  تم 
ً
 هافرز و لجمع األصــــوا  أعضــــاء لجنة  اختيار ســــكرتيرا

 ن.وتمت املوافقة على ذلك من قبل املساهمي ،أحمد فهد العمر/ واألستاذ العثيم صالح صالح محمدواملكونة من األستاذ/ 
 :النحو التالي وكانت على والحاضرين بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة املساهمين تم البدءبعد ذلك 

 م.00/05/5302التصويت على تقرير ُمراجعي الحسابا  عن السنة املالية املنتهية في  البند األول:

 م.00/05/5302التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية في : البند الثاني

( بتالوة تقريرهم عن BDOالسادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه ) مراجعي الحسابا وبعد استعراض البندين األول والثاني، قام ممثلي 

ن توجي  أسئلتهم م، وبعد تالوة تقريرهم طلب رئيس الجمعية من السادة املساهمي5302)املوحدة( للشركة عن العام املالي مراجعة القوائم املالية 

 .باالنصراف مراجعي الحسابا  وسمح لهمرئيس الجمعية ملراجعي الحسابا ، ولم ترد أي أسئلة، ومن ثم شكر 

 م.5302واستعرض الرئيس التنفيذي األستاذ/ عبد العزيز عبد هللا العثيم نبذه مختصرة عن أداء الشركة للعام املالي 

بة اومن ثم قام بعد ذلك عضو لجنة املراجعة األستاذ/ صالح محمد العثيم بتالوة تقرير اليجنة للمساهمين عن رأيها في مدى فعالية نظام الرق

 م. 5302الداخلية في الشركة وعما قامت ب  من أعمال ومهام خالل العام 

 وبعد ذلك تم استكمال استعراض بنود الجمعية كما يلي:

 م.00/05/5302على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في  : التصويتثالبند الثال

 م.00/05/5302التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في  :البند الرابع

( 0م بواقع )00/05/5302تهية في التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن السنة املالية املن: البند الخامس

( من رأس مال الشركة، على أن تكون األحقية للمساهمين %03( ريال تشكل نسبة )50333333333ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره )

 .عيةتاريخ انعقاد الجم املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى )إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي

 
ً
ن يوم م وتم احاطة املساهمين خالل االجتماع بتن  سيتم البدء بتوزيع األرباح على املساهمين املستحقين وإيداعها في محافظهم البنكية اعتبارا

 م عن طريق مصرف الراجحي.32/32/5302الخميس املوافق 



 

 

 6 من 2 صفحة

 

للشركة بناًء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم املالية للربع التصويت على تعيين مراجعي الحسابا  : البند السادس

 محمد ة/ الدكتور شركالسادة تعيين بأتعاب ، وتحديد م 5353م والربع األول من العام 5302الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 لحسابا  الشركة ( BDOالعمري وشركاه )
ً
 .( ريال0333333قدرها ) بتتعابمراجعا

( ريال ســــعودي كمكافت  وتعويضــــا  ألعضــــاء مجلس اإلدارة ولجان  نظير 032023423على صــــرف مبلغ إجمالي قدره ) : التصــــويتالبند الســــابع

 م.5302ديسمبر  00م وحتى 5302يناير  0عضويتهم واألعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 

م، وتحديد 5302التصــويت على تفويم مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشــكل نصــ  ســنوي أو ربع ســنوي عن العام املالي : منالبند الثا

 لنظام الشركا . 
ً
 للضوابط واإلجراءا  التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
 تاريخ االستحقاق والصرف وفقا

الشـــــــركة وشـــــــركة العثيم القابضـــــــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا التصـــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين : البند التاســـــــع

( ريال. وقد بلغت قيمة 2533323صــــــــــــالح علي العثيم مصــــــــــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقود اســــــــــــقئجار وتتجير ملدد مختلفة، وذلك بقيمة قدرها )

 بتن  ال توجد شروط 2533323م مبلغ )5302التعامل للعام 
ً
 تفضيلية في هذا التعامل.( ريال، علما

التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة العثيم القابضــــــة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا : البند العاشــــــر

( 4003224رها )صالح علي العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود تتجير وتشغيل خدما  عمالة بشكل شهري وملدة سنتين، وذلك بقيمة قد

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقســـــايها في نهاية الســـــنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 
ً
( ريال، وال توجد شـــــروط 4003224م مبلغ )5302ريال، علما

 تفضيلية في هذا التعامل.

يس الســــقثمار وشــــركابها التابعة والتي لرئالتصــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــركة وشــــركة عبد هللا العثيم ل: البند الحادي عشــــر

 دمجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صـــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صـــالح العثيم مصـــيحة فسها، و ي عبارة عن عقو 

 بتن  2030223522م مبلغ )5302ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام ( 2030223522مختلفة، بقيمة قدرها )اســــــقئجار وتتجير وملدد 
ً
( ريال، علما

 ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامال .

التصــــويت على األعمال والعقود التي ســــقتم بين الشــــركة وشــــركة عبد هللا العثيم لالســــقثمار وشــــركابها التابعة والتي لرئيس : البند الثاني عشــــر

رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صـــالح العثيم مصـــيحة فسها، و ي عبارة عن عقود  مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صـــالح علي العثيم ونائب

 بتن  ال توجد شــــــــــــروط تفضــــــــــــيلية في هذه ( 430223043( ســــــــــــوبر ماركت وملدد مختلفة، بقيمة قدرها )5اســــــــــــقئجار عدد )
ً
ريال في الســــــــــــنة، علما

 التعامال .

تمت بين الشـــــركة وشـــــركة عبد هللا العثيم لالســـــقثمار وشـــــركابها التابعة والتي لرئيس  التصـــــويت على األعمال والعقود التي: البند الثالث عشـــــر

 مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــــــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صــــــالح العثيم مصــــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقســـايها في نهاية ( 5033522بقيمة قدرها ) تتجير إســـكان مشـــترم للعاملين بالشـــركا  الشـــقيقة وملدة ســـنة
ً
ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.5033522م مبلغ )5302السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 العثيم لالســــــقثمار وشــــــركابها التابعة والتي لرئيس التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة عبد هللا: البند الرابع عشــــــر

 مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صــــــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صــــــالح العثيم مصــــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد

 بتن القيمة متغيرة ويتم ( 030043200خدما  مشتركة وملدة سنة، بقيمة قدرها )
ً
احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.030043200م مبلغ )5302للعام 

التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة عبد هللا العثيم لالســــــقثمار والتي لرئيس مجلس اإلدارة : البند الخامس عشــــــر

 صــــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صــــالح العثيم مصــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تقديم خدما  املكرم/ عبد هللا

أنشـــــطة تســـــويقية في املجمعا  التجارية وملدة ســـــنة، والتي تتم بواســـــطة شـــــركة أســـــواق عبد هللا العثيم في املجمعا  التجارية التابعة لشـــــركة 

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقســــايها في نهاية الســــنة. وقد بلغت قيمة التعامل 030203400ســــقثمار، بقيمة قدرها )عبد هللا العثيم لال 
ً
( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.030203400م مبلغ )5302للعام 

كة عبد هللا العثيم لالســقثمار وشــركابها التابعة والتي لرئيس التصــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــركة وشــر : البند الســادس عشــر

 دمجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صـــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صـــالح العثيم مصـــيحة فسها، و ي عبارة عن عقو 

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت ريال، علم( 032033400اسقئجار وتتجير خدما  عمالة وملدة سنة، بقيمة قدرها )
ً
ا

 .( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل032033400م مبلغ )5302قيمة التعامل للعام 
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ــــــتي : البند السابع عشر ـــــــ ــــــد هللا العثيم لالسقثمار والـ ـــــــ ـــــــ ــــــا األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبـ إلدارة لرئيس مجلس االتصويت علـ

 ءاملكرم/ عبد هللا صــالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صــالح العثيم مصــيحة فسها، و ي عبارة عن عقود خدما  كهربا

 بتن ( 434023503دة سنة، بقيمة قدرها )ومنافع عامة في الفروع املستتجرة وخدما  كهرباء لوحا  إعالنية باملجمعا  التجارية ومل
ً
 ريال، علما

ريال، وال توجد شـــــروط تفضـــــيلية في ( 434023503م مبلغ )5302القيمة متغيرة ويتم احقســـــايها في نهاية الســـــنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 هذه التعامال .

 ركة تابعة" والتي لعضـــو مجلسالتصـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــركة وشـــركة معين للموارد البشـــرية "شـــ: البند الثامن عشـــر

اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــــــــــــالح العثيم مصــــــــــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد اســــــــــــقئجار خدما  عمالة وملدة ســــــــــــنتين بقيمة قدرها 

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2232523222)
ً
( ريال، 2232523222بلغ )م م5302( ريال، علما

 وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" وشركة الرياض للصناعا  الغذائية : البند التاسع عشر

مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـــالح العثيم مصـــيحة فسها، ( من رأســـمالها والتي لعضـــو %22اململوكة للشـــركة بشـــكل اير مباشـــر بنســـبة )

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقســــايها في نهاية الســــنة. وقد 530323342و ي عبارة عن عقد تتجير خدما  عمالة وملدة ســــنتين بقيمة قدرها )
ً
( ريال، علما

 توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل. ( ريال، وال 530323342م مبلغ )5302بلغت قيمة التعامل للعام 

شركة تابعة" وشركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة “التصويت على األعمال والعقود التي سقتم بين ثمرا  القصيم : البند العشرون

د تتجير خدما  عمالة وملدة ســــــــنتين بقيمة والتي لعضــــــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صــــــــالح العثيم مصــــــــيحة فسها، و ي عبارة عن عق

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.0203324قدرها )
ً
 ( ريال، علما

ة" البشـــــرية "شـــــركة تابعالتصـــــويت على األعمال والعقود التي ســـــقتم بين شـــــركة العثيم القابضـــــة وشـــــركة معين للموارد : البند الحادي والعشـــــرون

تين نللشـــــركة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـــــالح العثيم مصـــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تتجير خدما  عمالة وملدة ســـــ

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة، وال توجد شروط تفضيلية ف5053222بقيمة قدرها )
ً
 ي هذا التعامل. ( ريال، علما

التصــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــركة وشــــركة معين للموارد البشــــرية "شــــركة تابعة" والتي لعضــــو مجلس : البند الثاني والعشــــرون

وبقيمــة قــدرهــا اإلدارة املكرم/ عبــد العزيز عبــد هللا صـــــــــــــالح العثيم مصـــــــــــيحــة فسهــا، و ي عبــارة عن عقود اســـــــــــقئجــار وتــتجير عقــارا  وملــدد مختلفــة 

 أن  ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامال .530003000م مبلغ )5302( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 530003000)
ً
 ( ريال، علما

كل اير شـــالتصـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــركة وشـــركة الرياض للصـــناعا  الغذائية اململوكة للشـــركة ب: البند الثالث والعشـــرون

( من رأســـــمالها والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صـــــالح العثيم مصـــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد توريد %22مباشـــــر بنســـــبة )

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقســـــايها في نهاية الســـــنة. وقد بلغت قي00334033242مواد اذائية وملدة ســـــنة بقيمة قدرها )
ً
مة التعامل للعام ( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.00334033242م مبلغ )5302

التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة داني التجارية والتي لعضــــــو مجلس اإلدارة املكرم/ صــــــالح : البند الرابع والعشــــــرون

( ريال، وقد بلغت 2003333قدرها ) إيجاري عقود تتجير معارض وملدة ثالث ســــنوا  بإجمالي قيمة محمد صــــالح العثيم مصــــيحة فسها، و ي عبارة عن 

 أن  ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.2003333م مبلغ )5302قيمة التعامل للعام 
ً
 ( ريال، علما

واملؤســــــســــــة العامة للتتمينا  االجتماعية والتي لعضــــــو مجلس التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة : البند الخامس والعشــــــرون

( ريال وملدة 232253233اإلدارة املكرم/ بندر ناصــــــر حمد التميمي مصــــــيحة فسها، و ي عبارة عن عقد اســــــقئجار أرارــــــ ي لالســــــقثمار بإيجار ســــــنوي قدره )

 أن  232253233م مبلغ )5302سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعام 
ً
 .ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل( ريال، علما

 

 والتي كانت كما يلي: ،للمساهمين إلى املجلس األسئلة واالستفسارا فتح باب تم  وبعد ذلك

؟لالكتتاب العام توج  لطرح شركة معين للموارد البشرية  يوجدهل  السؤال األول: 
ً
 مستقبال

 ملا  هابإدار  يرجع ملجلسأمر لالكتتاب العام الشركة أسهم عملية طرح وأن شركة معين للموارد البشرية ال تزال في بداية مسيربها  اإلجابة:
ً
وفقا

  في ضوء خططها املستقبلية. يراه

 مر فسها الشركة؟ثماذا عن أداء وتوسعا  شركة الوسطا ليخدما  الغذائية )البيك( التي تسق السؤال الثاني:

 االنقشار في منطقة ب بدأ ن شركة الوسطا أس مال الشركة الوسطا قليل، كما أاسقثمار الشركة في ر  اإلجابة:
ً
بالتوسع  بدأ القصيم وحاليا

 في بعم مناطق شرق الرياض.

 فروعها؟التوسع النمطي للشركة في  بجانبماذا عن توج  الشركة نحو التحول للتجارة اإللكترونية  السؤال الثالث:

ي فأفضل الخيارا  املمكنة وسيتم اتخاذ القرار املناسب  ةلكترونية ويتم دراسطور الحاصل للتوج  في التجارة اإلتراقب الشركة الت اإلجابة:

  .حين 



 

 

 6 من 4 صفحة

 ؟ملاذا تتركز فروع الشركة في املنطقة الوسطا السؤال الرابع:

 ألفضل الفرص والخيارا  املناسبةتتج  للتوسع و الشركة في معظم مدن اململكة فروع تتواجد  اإلجابة:
ً
  .كحسب الدراسا  املعدة لذل وفقا

 ما  ي اإلجراءا  التي تتم في ذلك؟ ،( مليون ريال523مها كبير ويفوق )التعامال  التي تتم مع األطراف ذا  العالقة حج السؤال الخامس:

 لألنظمة بدون شروط تفضتقبع الشركة اإلجراءا  النظامية  اإلجابة:
ً
ا  الب تلك األعمال والعقود مع شركأو  يلية وبتسعار مميزة للشركةوفقا

 عمال تتم ملصيحة الشركة ومساهمسها.وجميع هذه األ  الشركا تكامل الذي يربط الشركة مع تلك لللشركة ل تابعة أو شقيقة

دد البالغ ع البالدك بنمقارنة بسنوية عالية لشركة يبلغ ثمانية أعضاء وأن املكافتة الاإدارة أن عدد أعضاء مجلس يالحظ  السؤال السادس:

 
ً
 ؟أعضائ  أحد عشر عضوا

 جلس.حيث ان  عضو باملتعويضا  ومكافتة الرئيس التنفيذي للشركة  تشتمل علىن مبلغ املكافتة التي تقاضاها أعضاء املجلس إ اإلجابة:

 مصر؟-مفي شركة أسواق عبد هللا العثيماذا عن وضع اسقثمار الشركة  السؤال السابع:

مر يتم متابعة أداء الشركة بشكل مستو ومستهلك  مصر ما زالت في بدايابها، والسوق املصري سوق واعد-شركة أسواق عبد هللا العثيم اإلجابة:

 .ودراسة السوق بشكل مستمرتقييم  والعمل على 

 ما  ي التحديا  التي تواجهها الشركة؟ السؤال الثامن:

من بينها قليمي و املحلي واإل على املستوى  بالعوامل والتغيرا  االقتصادية ثر تشركة ضمن كيان اقتصادي تت مثل أيالشركة مثلها  اإلجابة:

، تكالي  النقل، وتوطين الوظائ ، ويعمل مجلس اإلدارة الطاقةمل التي تؤثر في األداء كما تعلمون ارتفاع التكالي ، رسوم خدما  واالع

 
ً
 بدراسة ومراقبة املخاطر والتحديا  التي قد تواجهها الشركة عن كثب. جاهدا

 

 التي وزعت علسهم. طلب رئيس الجمعية من املساهمين اإلدالء بتصوابهم على بنود جدول األعمال في بطاقا  التصــويت بعد ذلك

ها وفرز طاقا  التصــــويت من املســــاهمين الحضــــور ببجمع وفرز األصــــوا   جمعوبعد انتهاء املســــاهمين من عملية التصــــويت قام عضــــوا لجنة 

 يلي:كما كانت و وعلي  تم فرز نتائج التصويت  ،ـةرتير الجمعيــبمشاركة سك

 ممتنعون  غير املوافقون  املوافقون  نص البند

 2232203222 م.5302-05-00التصويت على تقرير ُمراجعي الحسابا  عن السنة املالية املنتهية في  األول: البند

22.52% 

23202 

3.35% 

4303020 

3.05% 

 2232353234 م.5302-05-00على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية في  تالتصويالثاني:  البند

22.52% 

222 

3.33% 

4353240 

3.05% 

 2232203222 م.5302-05-00التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في  الثالث: البند

22.52% 

23334 

3.35% 

4303020 

3.05% 

 2330423002 م.5302-05-00التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في  الرابع: البند

22.25% 

200 

3.30% 

2443502 

0.30% 

على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن السنة املالية  تالتصوي الخامس: البند

( ريال تشكل نسبة 50333333333( ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره )0م بواقع )5302-05-00املنتهية في 

دين الجمعية واملقي( من رأس مال الشركة، على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد 03%)

 في سجل مساهمي الشركة لدى )إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

2230323305 

22.22% 

2 

3.30% 

04 

3.30% 

ث والرابع للربع الثاني والثال التصويت على تعيين مراجعي الحسابا  للشركة بناًء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم املالية السادس: البند

 م وتحديد أتعاب .5353م والربع األول من العام 5302والسنوي من العام املالي 

 (. BDO)محمد العمري وشركاه  /ر شركة الدكتو 
2430023232 

22.40% 3 

3.33% 

030043022 

5.00% 
 (. E&Y)رنست ويونغ وشركاه ا /شركة

2203320 

0.02% 

( ريال سعودي كمكافت  وتعويضا  ألعضاء 032023423التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره ) السابع: البند

يناير  0مجلس اإلدارة ولجان  نظير عضويتهم واألعمال التنفيذية كما تضمنها تقرير مجلس اإلدارة للفترة من 

 م.5302ديسمبر  00م وحتى 5302

2330223240 

22.22% 

203223 

3.02% 

2423020 

0.50% 

على تفويم مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نص  سنوي أو ربع سنوي  تالتصوي الثامن: البند

 للضوابط واإلجراءا  التنظيمية الصادرة 5302عن العام املالي 
ً
م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا

 لنظام الشركا .
ً
 تنفيذا

2235203200 

22.22% 

22 

3.30% 

23444 

3.30% 



 

 

 6 من 5 صفحة

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس  تالتصوي التاسع: البند

مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود اسقئجار وتتجير ملدد 

( ريال، 2533323م مبلغ )5302مة التعامل للعام ( ريال. وقد بلغت قي2533323مختلفة، وذلك بقيمة قدرها )

 بتن  ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
ً
 علما

5230523023 

20.45% 

053225 

3.32% 

2203205 

5.20% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لرئيس  تالتصوي العاشر: البند

مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود تتجير وتشغيل خدما  

 بتن القيمة متغيرة و 4003224عمالة بشكل شهري وملدة سنتين، وذلك بقيمة قدرها )
ً
يتم احقسايها ( ريال، علما

( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في 4003224م مبلغ )5302في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 هذا التعامل.

5230503205 

20.45% 

003002 

3.32% 

2203224 

5.20% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالسقثمار  تالتصوي عشر: الحادي البند

وشركابها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ 

رها ، بقيمة قدفهد عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود اسقئجار وتتجير وملدد مختلفة

 بتن  ال توجد 2030223522م مبلغ )5302( ريال. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2030223522)
ً
( ريال، علما

 شروط تفضيلية في هذه التعامال .

5235233202 

20.05% 

243202 

3.00% 

2203203 

5.22% 

على األعمال والعقود التي سقتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالسقثمار  تالتصوي عشر: الثاني البند

وشركابها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ 

وملدد مختلفة،  ( سوبر ماركت5فهد عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود اسقئجار عدد )

 بتن  ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامال .430223043بقيمة قدرها )
ً
 ( ريال في السنة، علما

5235223352 

20.02% 

053222 

3.52% 

2223022 

5.20% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالسقثمار  تالتصوي عشر: الثالث البند

وشركابها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ 

الشقيقة  الشركا فهد عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تتجير إسكان مشترم للعاملين ب

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت 5033522وملدة سنة بقيمة قدرها )
ً
( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.5033522م مبلغ )5302قيمة التعامل للعام 

5235203252 

20.00% 

053425 

3.52% 

2253204 

5.22% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالسقثمار  تالتصوي عشر: الرابع البند

وشركابها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ 

ة قدرها فهد عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد خدما  مشتركة وملدة سنة، بقيم

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 030043200)
ً
( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.030043200م مبلغ )5302

5235223002 

20.04% 

233222 

3.00% 

2253233 

5.22% 

ال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالسقثمار على األعم تالتصوي عشر: الخامس البند

والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صالح 

، ةالعثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تقديم خدما  أنشطة تسويقية في املجمعا  التجارية وملدة سن

والتي تتم بواسطة شركة أسواق عبد هللا العثيم في املجمعا  التجارية التابعة لشركة عبد هللا العثيم 

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت 030203400لالسقثمار، بقيمة قدرها )
ً
( ريال، علما

 جد شروط تفضيلية في هذا التعامل.( ريال، وال تو 030203400م مبلغ )5302قيمة التعامل للعام 

5235203052 

20.05% 

023425 

3.00% 

2223004 

5.20% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالسقثمار  تالتصوي عشر: السادس البند

وشركابها التابعة والتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ 

يمة وملدة سنة، بقفهد عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود اسقئجار وتتجير خدما  عمالة 

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل 032033400قدرها )
ً
( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.032033400م مبلغ )5302للعام 

5235203222 

20.00% 

053422 

3.52% 

2253233 

5.22% 

علـا األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبـــد هللا العثيم لالسقثمار  تالتصوي عشر: السابع البند

والــتي لرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي العثيم ونائب رئيس املجلس املكرم/ فهد عبد هللا صالح 

فروع املستتجرة وخدما  كهرباء العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود خدما  كهرباء ومنافع عامة في ال

 بتن القيمة متغيرة ويتم 434023503لوحا  إعالنية باملجمعا  التجارية وملدة سنة، بقيمة قدرها )
ً
( ريال، علما

ريال، وال توجد شروط ( 434023503م مبلغ )5302امل للعام احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التع

 تفضيلية في هذه التعامال .

5235203302 

20.05% 

223322 

3.00% 

2253232 

5.22% 



 

 

 6 من 6 صفحة

 

 

 حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبسها الشكر لجميع الحاضرين واملشاركة والنص   الثامنةد انتهى االجتماع الساعة وق
ً
مساءا

 .للمساهمين بحضورهم هذا االجتماعالفعالة 

ــــق،وهللا  ـــ ــ ـــ  املوفـــ
 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية "شركة  تالتصوي عشر: الثامن البند

تابعة" والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد 

 بتن القيمة مت2232523222اسقئجار خدما  عمالة وملدة سنتين بقيمة قدرها )
ً
غيرة ويتم احقسايها ( ريال، علما

( ريال، وال توجد شروط تفضيلية 2232523222م مبلغ )5302في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 

 في هذا التعامل.

2330203203 

22.20% 

223024 

3.00% 

2253203 

0.03% 

على األعمال والعقود التي تمت بين شركة معين للموارد البشرية "شركة تابعة"  تالتصوي عشر: التاسع البند

( من رأسمالها والتي لعضو %22وشركة الرياض للصناعا  الغذائية اململوكة للشركة بشكل اير مباشر بنسبة )

الة ر خدما  عممجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تتجي

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت 530323342وملدة سنتين بقيمة قدرها )
ً
( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.530323342م مبلغ )5302قيمة التعامل للعام 

2330223002 

22.24% 

003225 

3.02% 

2253204 

0.00% 

على األعمال والعقود التي سقتم بين ثمرا  القصيم "شركة تابعة" وشركة معين  تالتصوي العشرون: البند

للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم 

 بتن 0203324رها )مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تتجير خدما  عمالة وملدة سنتين بقيمة قد
ً
( ريال، علما

 القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

2330243443 

22.22% 

053224 

3.04% 

2253233 

0.00% 

على األعمال والعقود التي سقتم بين شركة العثيم القابضة وشركة معين  تالتصوي والعشرون: الواحد البند

للموارد البشرية "شركة تابعة" للشركة والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم 

 بتن ( ريال، علم5053222مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد تتجير خدما  عمالة وملدة سنتين بقيمة قدرها )
ً
ا

 القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

5235203222 

20.00% 

053422 

3.52% 

2253233 

5.22% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معين للموارد البشرية  تالتصوي والعشرون: الثاني البند

مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة  "شركة تابعة" والتي لعضو 

( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل 530003000عن عقود اسقئجار وتتجير عقارا  وملدد مختلفة وبقيمة قدرها )

 أن  ال توجد شروط تفضيلية في هذه التعامال .530003000م مبلغ )5302للعام 
ً
 ( ريال، علما

2330233000 

22.20% 

233232 

3.02% 

2223025 

0.00% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للصناعا   تالتصوي والعشرون: الثالث البند

( من رأسمالها والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد %22الغذائية اململوكة للشركة بشكل اير مباشر بنسبة )

ها ر العزيز عبد هللا صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد توريد مواد اذائية وملدة سنة بقيمة قد

 بتن القيمة متغيرة ويتم احقسايها في نهاية السنة. وقد بلغت قيمة التعامل للعام 00334033242)
ً
( ريال، علما

 ( ريال، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.00334033242م مبلغ )5302

2330253042 

22.20% 

243224 

3.00% 

2253225 

0.03% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة داني التجارية والتي  تالتصوي والعشرون: الرابع البند

لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ صالح محمد صالح العثيم مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقود تتجير معارض وملدة 

م مبلغ 5302( ريال، وقد بلغت قيمة التعامل للعام 2003333ثالث سنوا  بإجمالي قيمة إيجارية قدرها )

 أن  ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.2003333)
ً
 ( ريال، علما

2330203252 

22.22% 

053422 

3.04% 

2253203 

0.03% 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واملؤسسة العامة للتتمينا   تالتصوي والعشرون: الخامس البند

االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ بندر ناصر حمد التميمي مصيحة فسها، و ي عبارة عن عقد 

م ( ريال وملدة سنة، حيث بلغت قيمة التعامل للعا232253233اسقئجار أرار ي لالسقثمار بإيجار سنوي قدره )

 أن  ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.232253233م مبلغ )5302
ً
 ( ريال، علما

4232423000 

22.02% 

523222 

3.32% 

2203003 

0.02% 

 رئيس الجمعية سكرتير الجمعية

 العثيماألستاذ/ فهد عبد هللا صالح  األستاذ/ بندر سليمان البحيري 
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