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  العثيمعبد هللاملساهمي شركة أسواق  الثامنة العاديةغير محضر اجتماع الجمعية العامة                    

افق  هـ3144/ 15/02 األربعاءاملنعقد يوم                  م 2021/ 09/ 22املو
 

 

السوق   شركة وقع  بموالتي تم إعالنها    الثامنةالعادية  ر  ي غبناًء على دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة  

"تداول" السعودية  املوافق  1443/ 01/ 15  بتاريخ  املالية  )م23/08/2021هـ  اليومية  بالصحيفة  ونشرها  )-(الجزيرة،  رقم  الصادر 17785العدد   )

ملتعلقة ببنود  فة الوثائق اقع الشركة اإللكتروني مع كا(، كما تم نشرها كذلك في مو 5)  ، صفحة رقمم25/08/2021هـ املوافق  1443/ 17/01بتاريخ  

 جدول أعمال الجمعية.

 على من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداوالتي    قد تم عقد االجتماع عن بعد من خالل وسائل التقنية الحديثةف
ً
وذلك حرصا

لصحية املختصة وذات العالقة للتصدي  الوقائية واالحترازية من قبل الجهات ا  تواإلجراءااملتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود  سالمة  

الجديد كورونا  اتخاذ    (COVID-19)  لفيروس  في  السعودية  العربية  اململكة  في  الحكومية  الجهات  كافة  تبذلها  التي  املتواصلة  للجهود   
ً
وامتدادا

برئاسة   م22/09/2021املوافق    هـ1443/ 02/ 15  خاألربعاء بتاريمساء يوم  من  (  6:30عة )ساالتمام    ، وذلك فيالتدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره

 عبد هللا صالح علي العثيم )رئيس مجلس اإلدارة( وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم: األستاذ/ 

 (.رئيس مجلس اإلدارة)نائب  صالح العثيم فهد عبد هللا /األستاذ (1

 دارة(. )عضو مجلس اإل  ندر ناصر حمد التميمي اذ/ باألست (2

 العثيم )عضو مجلس اإلدارة(. األستاذ/ صالح محمد صالح  (3

 األستاذ/ عبد السالم صالح عبد العزيز الراجحي )عضو مجلس اإلدارة(.  (4

 عبد العزيز صالح عبد هللا الربدي )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة(.  /األستاذ (5

 إلدارة والرئيس التنفيذي(. )عضو مجلس ا العثيم صالح عبد هللا لعزيزعبد ااألستاذ/  (6

 األستاذ/ عبد هللا علي عبد هللا الدبيخي )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والترشيحات(. حضور االجتماع وقد اعتذر عن 

 . عمر املسهر /األستاذممثل هيئة السوق املالية  حضركما  
 
 

  االجتماع    وافتتح رئيس الجمعية
ً
 بالحضور  مرحبا

ً
 401وعددهم )  (تصويت إلكترونين بيانات الحاضرين )أ  ومعلنا

ً
من مساهمي الشركة،    ( مساهما

االجتماع  و  في  املمثلة  األسهم  عدد  عن  بنسبة    (64,435,410)أفصح  أي   
ً
الشركةمن    %(71.59)سهما أسهم  عدد  )  إجمالي  (  90,000,000البالغ 

،
ً
  الجمعيةانعقاد بذلك  أصبح و  سهما

ً
 للمادة ) صحيحا

ً
 النظام األساس ي للشركة.  ( من36واملادة )ن نظام الشركات ( م94طبقا

 للجمعية، كما تم بندر سليمان البحيري األستاذ/  تعيين وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم 
ً
كــل واملكونــة مــن فــرز األصــوات أعضــاء لجنــة  اختيــارسكرتيرا

 ي.الشمر  عايد  /رممن املكرم/ الصادق يوسف واملك

 يتم قفل باب التصويت اإللكتروني في تمام الساعة السابعة مساًء من يوم انعقاد الجمعية.كما أوضح للمساهمين بأنه س
 العامة غير العادية على السادة املساهمين. قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعيةبعد ذلك 

ويــإ ى ــه أتــإ ســبتم اىجابــة عملــه أســللة املســاهمين وقــد  ــم التن تاهمينبــاا األســللة للمســ الجمعيــةت  ــم فــت  بنــود جــدوم أعمــام بعــد اســتعرا  و 

 : -بعد اسببعاد األسللة الخارجية-كما يمليوكاتت األسللة  ىذا كاتت ضمن ىطار بنود جدوم أعمام الجمعية
 

 ما الهدف من تعديل الئحة لجنة املراجعة؟ األوم: السؤام

 .الئحة عمل اللجنةعلى  أخرى   وإضافة مهامتحسين التطوير و الهو  حةالالئ الهدف من تعديل  الجواا: 

 والتعديالت؟مرفقات البنود  توجدأين  السؤام الثاني:

 .وموقع الشركة اإللكتروني (تداول )السوق املالية شركة تم نشرها مع إعالن الدعوة على موقع الجواا:  
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 :ملساهمين خالل االجتماععلى ا  قراءتهاحيث تمت  يليكما صويت وجاءت تم فرز نتائج الت  ،إغالق التصويت اإللكترونيد عوب

ــي تبـــدأ مـــن تـــاريخ  : البنـــد األوم  م وملـــدة ثـــال  03/10/2021التصـــويت علـــى انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــن بـــين املراـــحين للـــدورة القادمـــة والتـ

 م:02/10/2024سنوات حتى تاريخ 

 النسبة ت األصواعدد  رشحين أسماء األعضاء امل م

 % 9.96352 6,420,035.28  صالح العثيمعبد هللا   (1

 % 9.67977 6,237,196.87  العثيمعبد هللاز عبد العزي   (2

 % 16.36013 10,541,717.50 بندر ناصر التميمي    (3

 % 9.49323 6,117,000.95 د العوجان مبدر حا  (4

 % 9.30492 5,995,666.34 محمد حسن الشهيل   (5

 % 9.25079 5,960,786.90 م املشوحسعد ابراهي  (6

 % 9.21829 5,939,842.20 موفق منصور جمال  (7

 % 9.14652 5,893,598.08  الحقيل عبد هللارائد   (8

 % 9.02534 5,815,517.91 م حمد النجيدي عبد الكري  (9

 % 0.05675 36,569.70 حمد محمد الدعيلج   (10

 % 0.03011 19,401.53 محمد عبد املحسن العساف  (11

 % 0.02954 19,033.51 خالد ناصر النويصر  (12

 % 0.02869 18,484.08 طالل عثمان املعمر  (13

 % 0.02591 16,692.30 أسماء طالل حمدان   (14

 % 0.02557 16,473.16 خالد خلف الخلف   (15

 % 0.00524 3,378.69 خالد عبد العزيز الحوشان   (16

 % 0.00483 3,112.73 عبد هللا عبد الرحمن آل الشيخ  (17

 % 0.0011 711.85 أيمن سعيد باسميح  (18

 % 0.001 646.50 عبد هللا علي العبودي  (19

 % 0.00077 497.70 نوت سليمان العنزي   (20

 % 0.00036 229.21 عبد الحميد عبد العزيز العوهلي   (21

 % 0.00032 206.05 أحمد سراج خوقير  (22

 % 0.00027 173.16 مازن غريب ضيف هللا  (23

 % 0.00025 163.00 نصبان سليمان محمد ال  (24

 % 0.00019 120.20 خالد عبد الرحمن الخضيري   (25

 % 0.00017 107.00 أحمد طارق مراد  (26

 % 0.0001 65.30 إبراهيم ناصر العتيق  (27

 % 0.00004 28.30 عمر نصير الشريف  (28

 % 0.00001 5.00 رعد ناصر القحطاني   (29

 % 8.34626 5,377,949.00 املمتنعين 
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 البند  
 ون افقمو 

% 

 غير موافقون 

% 

 ممتنعون 

% 

التصويت على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامهــا  : البند الثاني

 مـــــن  الجديـــــدةوضـــــوابه عملهـــــا ومكافـــــآت أعضـــــا ها للـــــدورة 
ً
اعتبـــــارا

ــــاريخ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاريخ 03/10/2021تــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــس بتــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاء دورة املجلــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى انخهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م حتــ

 أن املراحين هم املكرم د/ رائــد بــن عبــد هللا02/10/2024
ً
 م، علما

عبــد هللا  /واملكــرم أبــن منصــور املوســ ى، محمــد  /واملكــرم أالحقيــل، 

 الفيفي.بن جابر 

61,070,472 

94.777810 % 

3,212,159 

4.98508 % 

152,779 

0.2371 % 

ــــــه  : البنـــــــد الثالـــــــ  ــــــس اإلدارة لدورتــ ــــــوي  مجلــ ــــــى تفــ ــــــويت علــ التصــ

م، بصــالحية الجمعيــة 03/10/2021الخامســة التــي تبــدأ مــن تــاريخ 

( مــن 71( من املادة )1الفقرة )العادية بالترخيص الواردة في العامة  

نظام الشركات، وذلك ملــدة عــام مــن تــاريخ موافقــة الجمعيــة العامــة 

 
ً
أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشــركة املفــوض أ همــا أســبق، وفقــا

ــادرة  ــ ــــة الصــ ــــراءات التنظيميــ ــوابه واإلجــ ــ ــــي الضــ ــــواردة فــ ــــرور الــ للشــ

 لنظام الشركات ال
ً
 .خاصة بشركات املساهمة املدرجةتنفيذا

58,893,279 

99.75924 % 

1,999 

0.00339 % 

140,132 

0.23737 % 

( مــن نظــام الشــركة 17التصــويت علــى تعــديل املــادة ) : البنــد الرابــ 

 الشركة.األساس، املتعلقة بإدارة 

64,259,762 

99.7274 % 

6,263 

0.00972 % 

169,385 

0.26288 % 

ـــــويت علــــــــ  : البنـــــــد الخـــــــام  ــادة )التصــ ـــ ــــــديل املــ ــــــام 19ى تعــ ــــــن نظــ ( مــ

 الشركة األساس، املتعلقة باملركز الشاغر في املجلس.

64,268,856 

99.74152 % 

985 

0.00153 % 

165,569 

0.25695 % 

ــادة )ا : البنـــــــد الســـــــاد  ـــ ـــــديل املــ ــى تعــ ـــ ـــــويت علــ ــام 20لتصــ ـــ ـــــن نظــ ( مــ

 الشركة األساس، املتعلقة بصالحيات املجلس.

64,259,322 

99.72672 % 

10,459 

0.01623 % 

165,629 

0.25705 % 

( مــن نظــام الشــركة 22التصــويت علــى تعــديل املــادة )  : ند الساب الب

األساس، املتعلقة بــرئيس املجلــس والنائــب والعضــو املنتــدب وأمــين 

 السر.

64,264,380 

99.73457 % 

7,670 

0.0119 % 

163,360 

0.25353 % 

الشــركة  ( مــن نظــام27التصــويت علــى تعــديل املــادة ) : البنــد الثــامن

 كيل لجنة املراجعـة.األساس، املتعلقة بتش

64,266,827 

99.73837 % 

5,438 

0.0844 % 

163,145 

0.25319 % 

( مــن نظــام الشــركة 28التصويت علــى تعــديل املــادة )  : البند التاس 

 األساس، املتعلقة بلجنة املكافآت والترشيحات.

64,263,389 

99.73303 % 

3,912 

0.00607 % 

168,109 

0.2609 % 

( من نظــام الشــركة 33ى تعديل املادة )التصويت عل  : البند العاشر

 األساس، املتعلقة بدعوة الجمعيات.

64,267,685 

99.7397 % 

4,670 

0.00725 % 

163,055 

0.25305 % 

( مـــن نظـــام 45التصــويت علـــى تعـــديل املــادة ) : البنــد الحـــاد  ع ـــر

 املالية.الشركة األساس، املتعلقة بالوثائق 

64,264,528 

99.7348 % 

3,108 

0.00482 % 

167,774 

0.26038 % 

ــــــر ــــــاني ع ــ ــــــد الثــ ــــــة  :البنــ ــــــل لجنــ ــــــة عمــ ــــــديل الئحــ ــــــى تعــ ــــــويت علــ التصــ

 املراجعة.

64,264,994 

99.73552 % 

1,050 

0.00163 % 

169,366 

0.26285 % 

ــة  : البنــــــد الثالــــــ  ع ــــــر ــ ــــل لجنــ ــــة عمــ ــــديل الئحــ ــــى تعــ ــــويت علــ التصــ

 والترشيحات.املكافآت 

64,262,143 

99.7311 % 

3,750 

0.00582 % 

169,517 

0.26308 % 
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( من  الخامسة  لدور إ  اىدارة  مجل   أعضاء  اتتخاا  من  اريخ  9وبذلك  م   
ً
اعتبارا أعضاء  بدأ  من  2021/ 03/10(  سنوات  ثالث  وملدة  م 

 التالية أسماؤهم: 

 عبد هللا صالح العثيم.  (1

 عبد العزيز عبد هللا العثيم. (2

 . بندر ناصر التميمي  (3

  .بدر حامد العوجان  (4

 .محمد حسن الشهيل (5

 . م املشوحسعد إبراهي (6

 موفق منصور جمال. (7

 .الحقيل رائد عبد هللا (8

 .حمد النجيدي معبد الكري (9

 من  اريخ كما  م ت كيل لجنة املراجعة لدورتها 
ً
 م وملدة ثالث سنوات من التالية أسماؤهم: 03/10/2021التي  بدأ اعتبارا

   .عضو مستقل -الحقيل رائد عبد هللا (1

 عضو من خارج املجلس - صور املوس ى محمد من (2

 من خارج املجلس عضو  – يفيجابر الف عبد هللا  (3

لجميع حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لالسابعة والنصف مساًء  الساعة  في تمام  د انتهى االجتماع  وق

 .هذا االجتماعالفعالة في  وللمشاركة

      ــــــقت املوفـــــــــوهللا 

 

 رئي  الجمعية  سكر ير الجمعية 

 / عبد هللا بن صالح العثيم   األستاذ بحيري البن سليمان بندر  / األستاذ

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


