
 

 ۳من۱صفحة

 

 ا�خليج للتدر�ب والتعليماجتماع ا�جمعية العامة العادية (االجتماع األول) ملساه�ي شركة  محضر 

افق ٠٦/٠٥/١٤٤٢ االثن�ناملنعقد يوم    م٢١/١٢/٢٠٢٠هـ املو
 

م إعال��ا بموقع السوق املالية ت األول) والذي(االجتماع  العادية بناًء ع�� دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساه�ي الشركة �حضور اجتماع ا�جمعية العامة

افق  هـ٠٩/٠٣/١٤٤٢بتار�خ  السعودية "تداول   لقرار مجلس هيئة السوق املالية الصادر بتار�خ  م٢٦/١٠/٢٠٢٠املو
ً
م املتضمن ١٦/٠٣/٢٠٢٠وتطبيقا

 واالكتفاء �عقدها ع�� وسائل التقنية ا�حديثة وذلك 
ً
 .(covid-19)كورونا �حد من انتشار فايروس ل�عليق عقد ا�جمعيات حضور�ا

 

،٦:٣٠بمقر الشركة الرئي��ي بمدينة الر�اض عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة (مرئي/صو�ي) �� تمام الساعة ( األول  وعليھ فقد ا�عقد االجتماع
ً
 ) مساءا

 مجلس اإلدارة التالية اسما��م:و�حضور جميع أعضاء نائب رئيس مجلس اإلدارة  -د ـالراشعبد الرحمن بن راشـد  ز�ز ــعبدالع برئاسة االستاذ/

ــد  .١ ـــري األستاذ / أحمـ ـــمد ســالم السـ    بن محـ

 الرقطان  نبن عبد الرحماالستاذ/ عبد العز�ز  .٢

 بن عبد الرحمن القو�ـــز   ز عبد العز�الدكتور/  .٣

ـــد  .٤ ــــان   بن عبد الرزاق املهندس / الوليـــ ــ  الدريعــ
 

 -كال من: أعضاء مجلس اإلدارة  منولم يتمكن من حضور االجتماع 

ــد األستاذ/ عبـدالعــــز�ز  .١ ـــ  رئيس مجلس اإلدارة  -بن حماد ناصر البــل��ـ

ــــد  .٢ ـــد األستاذ / أحمـ   الشـــدوي بن ع�� أحمـ

   بن عبدالعــز�ز اليحيى نعبد ا�حساملهندس/  .٣
 

  �سام املنيفسوق املالية األستاذ/ الهيئة عن ممثل حضر قد و 
 

 افتتح رئيس ا�جمعية االجتماع ٦:٣٠الساعة (تمام أنھ ��  حيثو  
ً
ا�عقاد عن وأعلن  بال��حيب بالسادة ا�حضور ع�� وسائل التقنية ا�حديثةاألول ) مساءا

  -املساهم�ن عن �ُعد ع�� النحو التا��:  حيث بلغت �سبة حضور ال�عقادها النصاب الالزم  الكتمالا�جمعية 
 

 النسبة عدد األسهم التصو�ت

 % ٦١٩.٣٦ ١٦٬٤٧٨٬٧٦٨ التصو�ت اإللك��و�ي (عن �عد)
 

 لنظام الشر�ات والنظام األسا��ي للشركة.
ً
 طبقا

ً
 و�ذلك يكون ا�عقاد ا�جمعية �حيحا

 

 ل�جمعية، كما تم اختيار أعضاء �جنة مراجعة وفرز األصو  - عادل أم�ن عثمان /األستاذوأو�ح رئيس ا�جمعية بأنھ تم �عي�ن 
ً
ات سكرت��ا

 �سن. نعبد الرحممحمود  /واألستاذ ،  ع�� ر عبد الستامحمود  األستاذ/واملكونة من 
 

أعلــن رئــيس ا�جمعيــة عــن فــتح بــاب املناقشــة �عــد ذلــك و ع�ــ� الســادة املســاهم�ن بقــراءة جــدول أعمــال ا�جمعيــة العامــة العاديــة ا�جمعيــة ســكرت�� قــام  مثــ

 -، وقد ورد سؤال واحد فقط من أحد املساهم�ن ع�� النحو التا��: األعمال حسب جدول  م إ�� ا�جلسللمساهم�ن وتوجيھ أسئل��
 

 توزيع أر�اح؟هناك  سيكون س: هل 

م النظـر أجاب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب ع�� التساؤل بأن سياسـة الشـركة حر�صـة عنـد صـدور النتـائج املاليـة ال��ائيـة السـنو�ة للشـركة أن يـتج: 

 هم�ن وسوف يتم النظر �� ذلك �� حينھ، والتمس من السادة املساهم�ن أن تكون األسئلة املطروحة �� أطار جدول األعمال فقط. فيما فيھ مص�حة املسا
 

 ا�جمعية بقراءة نتائج التصو�ت املستلمة من شركة مركز إيداع األوراق املالية ع�� املساهم�ن و�انت النتائج �التا��: ثم قام سكرت�� 
 

 نتائج التصو�ت

 



 

 ۳من۲صفحة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ب�ن املر�ح�ن للدورة القادمة وال�ي تبدأ بمشيئة هللا �عا�� من تار�خ  التصو�ت :األول البند 

 أسما��م:التا��  م١١/٠٢/٢٠٢٤م ومد��ا ثالث سنوات حيث تنت�ي بتار�خ ١٢/٠٢/٢٠٢١

 عدد األسهم النسبة أسماء األعضاء املر�ح�ن م

 ٢٬٢١٠٬٤٥٩ %١٣٫٤١ بن حماد ناصر البل��دعبد العز�ز  ١

 ٢٬١٠٠٬١٨٤ %١٢٫٧٤ أحمد بن ع�� أحمد الشدوي  ٢

 ٢٬٠٦٧٬٠٧٩ %١٢٫٥٤ الوليد بن عبد الرزاق صا�ح الدريعان ٣

 ١٬٩٠٥٬٢٣٦ %١١٫٥٦ عبد العز�ز بن راشد عبد الرحمن الراشد ٤

 ١٬٨١١٬٦٩٤ %١٠٫٩٩ عبد امللك بن عبد الرحمن عبد هللا آل الشيخ ٥

 ١٬٨٠٧٬٠٢٧ %١٠٫٩٧ عبد هللا بن صغ�� محمد ا�حسي�ي  ٦

 ١٬٦٨٤٬٤٠١ %١٠٫٢٢ ع�� بن عبد ا�خالق القر�ي ٧

 ١٬٦٨٣٬٣٦٥ %١٠٫٢٢ عبد هللا بن محمد سليمان ج��ين  ٨

 ٨٢٬١٢٣ %٠٫٥٠ عبد العز�ز بن إبراهيم محمد الفضل  ٩

 ٥٦٬١٥٢ %٠٫٣٤ فهد بن إبراهيم عبد هللا ا�حس�ن ١٠

 ٢٩٬٤٣٥ %٠٫١٨ طالل بن عثمان عبد ا�حسن العبد الكر�م املعمر ١١

 ١٢٬٦٠٥ %٠٫٠٨ ياسر بن سليمان صا�ح العقيل  ١٢

 ١٢٬٢٥٤ %٠٫٠٧ مقرن بن غازي ذعار الدلب�� ١٣

 ٧٬٩٨١ %٠٫٠٥ محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن السكيت ١٤

 ٧٬١٤٦ %٠٫٠٤ خلود بنت إبراهيم سليمان الوابل ١٥

 ٥٬٧٧٨ %٠٫٠٤ سعد بن عبد العز�ز سعد املو�ىى  ١٦

 ٥٬١٠٠ %٠٫٠٣ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن ا�خيال    ١٧

 ٤٬١٠٠ %٠٫٠٢ عبد هللا بن جابر ع�� الفيفي ١٨

 ٣٬٩١٠ %٠٫٠٢ سعد بن عبد العز�ز سليمان ا�حقيل  ١٩

 ١٬٦٧٤ %٠٫٠١ ثامر بن مسفر عوض ال عون الواد��  ٢٠

 ١٬٥٥٨ %٠٫٠١ تر�ي بن محسن مشعان العتي�ي   ٢١

 ١٬١٠٠ %٠٫٠١ �شار بن عبد العز�ز سليمان العيدي  ٢٢

 ١٬٠٠٤ %٠٫٠١ محمد بن محسن من�� العمري ا�حر�ي  ٢٣

 ٩١٤ %٠٫٠١ فايز بن عبد هللا عا�ش محمد الزايدي ٢٤

 ٦٣١ %٠٫٠٠ خالد بن ناصر حمود النو�صر  ٢٥

 ٥٠١ %٠٫٠٠ ع�� بن عبد هللا صا�ح الغامدي ٢٦

 ٣٧٥ %٠٫٠٠ عز�ز بن حمد مبارك القحطا�ي ٢٧

 ٢٦٧ %٠٫٠٠ خالد بن عبد الرحمن ع�� ا�خض��ي  ٢٨

 ٢٦٠ %٠٫٠٠ فهد بن سليمان عبد الرحمن النحيط  ٢٩

 ١٧ %٠٫٠٠ خالد بن سعد محمد املرشد  ٣٠

 ٤ %٠٫٠٠ نبيل بن صا�ح أحمد منقاش  ٣١

 ٢ %٠٫٠٠ مازن بن إبراهيم محمد عبد السالم  ٣٢

 ٢ %٠٫٠٠ حسام الدين بن هاشم حمزة صدقة  ٣٣

 ٩٧٤٬٤٢٧ %٥٫٩١ املمتنع�ن



 

 ۳من۳صفحة

 

 

خ التصو�ت ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا للدورة ا�جديدة ابتداًء من تار� البند الثا�ي:

 أن املر�ح�ن هم:٢٠/٠٢/٢٠٢٤م وح�ى ان��اء الدورة �� تار�خ ١٢/٠٢/٢٠٢١
ً
 م علما

 •(
ً
 الدكتور/ عبد هللا بن صغ�� محمد ا�حسي�ي (رئيسا

 •(
ً
ـــــدوي (عضوا ــ  األستاذ / أحمد بن ع�� أحمد الشـ

 •(
ً
 األستاذ/ عمر بن عبد العز�ز حماد البـليـهـد (عضوا

ـــ•  )األستاذ/ لطفي قاســـ
ً
ــد شـــحادة (عضوا  ــم أحمـــ

افقون  افقون  املو  ممتنعون  غ�� املو

١٥٬٣٦٨٬٦٩١ 

٩٣٫٢٧% 

٩٧٧٬٩١٤ 

٥٫٩٣% 

١٣٢٬١٦٣ 

٠٫٨٠% 

افقة بأغلبية ب العامة العادية ةو�ذلك يكون قرار اجتماع ا�جمعي  ، األصواتاملو

وال�ي تبدأ بمشيئة هللا �عا�� من تار�خ �ح�ن �� عضو�ة ا�جلس اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من ب�ن املر اما فيما يخص البند األول فقد تم  

 التالية أسما��م: .م٢٠٢٤/٠٢/١١م ومد��ا ثالث سنوات، حيث تنت�ي بتار�خ ٢٠٢١/٠٢/١٢

 ) ٧:١٥الساعة ( تمام ��ذا وقد انت�ى االجتماع ه
ً
حيث قدم رئيس ا�جمعية بإسم مجلس إدارة الشركة و�افة منسو���ا الشكر �جميع ا�حاضر�ن مساءا

 .ة �� هذا االجتماعواملشاركة الفعال

 ق،املوفـــوهللا 
 

 رئيس ا�جمعية سكرت�� ا�جمعية

 دـالراشبن راشـد  ز�ز ــاألستاذ/ عبدالع األستاذ/ عادل ام�ن عثمان

  

 

  

 

 عدد األسهم النسبة أسماء األعضاء املر�ح�ن م

 ٢٬٢١٠٬٤٥٩ %١٣٫٤١ عبد العز�ز بن حماد ناصر البل��د ١

 ٢٬١٠٠٬١٨٤ %١٢٫٧٤ أحمد الشدوي أحمد بن ع��  ٢

 ٢٬٠٦٧٬٠٧٩ %١٢٫٥٤ الوليد بن عبد الرزاق صا�ح الدريعان ٣

 ١٬٩٠٥٬٢٣٦ %١١٫٥٦ عبد العز�ز بن راشد عبد الرحمن الراشد ٤

 ١٬٨١١٬٦٩٤ %١٠٫٩٩ عبد امللك بن عبد الرحمن عبد هللا آل الشيخ ٥

 ١٬٨٠٧٬٠٢٧ %١٠٫٩٧ عبد هللا بن صغ�� محمد ا�حسي�ي  ٦

 ١٬٦٨٤٬٤٠١ %١٠٫٢٢ ع�� بن عبد ا�خالق القر�ي ٧

 ١٬٦٨٣٬٣٦٥ %١٠٫٢٢ عبد هللا بن محمد سليمان ج��ين  ٨


