
 

 أعمال ا�جمعية العامة العادية جدول 

 

 (مرفق)  م.  ٢٠٢١- ٠٩- ٣٠التصو�ت ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة للعام املا�� املنت�ي �� : البند االول 

 )  (مرفق  م.  ٢٠٢١-٠٩- ٣٠التصو�ت ع�� تقر�ر مراجع حسابات الشركة عن العام املا�� املنت�ي  البند الثا�ي:

 ) (مرفق  م. ٢٠٢١-٠٩- ٣٠��  املا�� املنت�يالتصو�ت ع�� القوائم املالية عن العام  الثالث:د نالب

  )  مرفق  (م.  ٢٠٢١-٠٩- ٣٠التصو�ت ع�� إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املن��ية ��  :البند الرا�ع

التصو�ت ع�� �عي�ن مراجع حسابات الشركة من ب�ن املر�ح�ن بناء ع�� توصية �جنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم   البند ا�خامس:

 )  (مرفق .م وتحديد أ�عابھ  ٢٠٢٣م والر�ع االول من العام املا��  ٢٠٢٢املالية للر�ع الثا�ي والثالث والرا�ع والسنوي من العام املا��  

 ( مرفق )  م.  ٢٠٢١-٠٩- ٣٠لسنة املالية املن��ية �� عن ار�ال م�افأة ألعضاء مجلس اإلدارة  )٢٬٥٩٦٬٠٠٠التصو�ت ع�� صرف مبلغ ( : السادسالبند 

 ( مرفق )  م. ٢٠٢٢نصف سنوي أو ر�ع سنوي عن العام املا��  التصو�ت ع�� تفو�ض مجلس االدارة بتوزيع أر�اح مرحليھ �ش�ل :البند السا�ع

 ( مرفق )   الئحة �جنة ال��شيحات وامل�افآت  ع�� �عديل التصو�ت  البند الثامن:

السيد/ سعد بن        ة مجلس اإلدار   وال�ي لرئيس   واملقاوالت،شركة امل�جل للتجارة  و  ب�ن الشركة    ستتم ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    التصو�ت التاسع:  البند  

مص�حة امل�جل  اآلخر،  ف��ا  مباشرة    غ��  إبراهيم  إ��  الطرف�ن  أحد  من  مقدمة  شراء  طلبات  ع��  بناًء  منتجات  لبيع  تار�خ وذلك  من  تبدأ  التعامل    مدة 

 بأن    ،تفضيليةوذلك دون شروط    م، ٢٠٢٣/ ٠٣/ ٣١م وتنت�ي ��  ٢٠٢٢/ ١٤/٠٢
ً
ال�ي تمت مع الشركة �� العام السابق بلغت  التعامالت    إجما�� مبلغ    علما

 . ) ر�ال سعودي (مرفق)٥٬٧٣٨٬١٠٠(
 

 

ال�ي  :  العاشر البند   إبراهيم    ة لعضو مجلس اإلدار وال�ي    البناء،شركة مصدر ملواد  و   ب�ن الشركة   ستتم التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود  رائد بن  السيد/ 

م  ٢٠٢٢/ ٠٢/ ١٤مدة التعامل تبدأ من تار�خ   وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر،  ف��ا    مباشرةغ��   املد��يم مص�حة  

 بأن   ،تفضيليھ وذلك دون شروط  ، م ٢٠٢٣/ ٣١/٠٣وتنت�ي ��  
ً
)  ٤٦٥٬٥٧٠٬٥٢٨( بلغت ال�ي تمت مع الشركة �� العام السابق التعامالت إجما�� مبلغ  علما

 . (مرفق).ر�ال سعودي 

السيد/ رائد    ة لعضو مجلس اإلدار وال�ي    ا�حدودة، شركة ثبات لإل�شاءات  و   ب�ن الشركة  ستتم التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    عشر: ا�حادي  البند  

مدة التعامل تبدأ من تار�خ  اآلخر،  وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ��  ف��ا    مباشرةغ��  بن إبراهيم املد��يم مص�حة  

 ( مرفق )  . تفضيليھوذلك دون شروط   ،  م٢٠٢٣/ ٠٣/ ٣١م وتنت�ي �� ٢٠٢٢/ ١٤/٠٢
 

 

السيد/ رائد بن    ةلعضو مجلس اإلدار وال�ي    الفنية،شركة مصدر للتجه��ات  و   ب�ن الشركة  ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    عشر:الثا�ي  البند  

إ�� اآلخر،ف��ا    مباشرة  غ��    إبراهيم املد��يم مص�حة بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن  لبيع منتجات  تار�خ    وذلك  تبدأ من  التعامل  مدة 

 بأن ،   ضيلية تفوذلك دون شروط  ، م ٢٠٢٣/ ٠٣/ ٣١م وتنت�ي �� ٢٠٢٢/ ١٤/٠٢
ً
 ال�ي تمت مع الشركة �� العام السابق بلغتالتعامالت إجما�� مبلغ  علما

 ) ر�ال سعودي. (مرفق) ١٦٥٬٩٨٣(

 

السيد/ رائد بن    ة لعضو مجلس اإلدار شركة مصدر ألدوات النجارة ، وال�ي  و   التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي تمت ب�ن الشركة  : الثالث عشر  البند  

مص�حة   املد��يم  اآلخر،  ف��ا    مباشرةغ��  إبراهيم  إ��  الطرف�ن  أحد  من  مقدمة  بناًء ع�� طلبات شراء  منتجات  لبيع  تار�خ   وذلك  من  تبدأ  التعامل  مدة 

 بأن    تفضيلية، ، وذلك دون شروط  م  ٢٠٢٣/ ٠٣/ ٣١م وتنت�ي ��  ٢٠٢٢/ ١٤/٠٢
ً
  الشركة �� العام السابق بلغت ال�ي تمت مع  التعامالت  إجما�� مبلغ    علما

 (مرفق)  .) ر�ال سعودي ٢٦٬٣١٢(

 

السيد/ مهنا بن عبدهللا    ةلعضو مجلس اإلدار شركة املهنا التجار�ة ، وال�ي  و ب�ن الشركة    ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    :الرا�ع  عشر  البند  

م  ٠٢/٢٠٢٢/ ١٤مدة التعامل تبدأ من تار�خ    طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر،وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� ف��ا  غ�� مباشرةاملهنا مص�حة 

 بأن ،     تفضيلية، وذلك دون شروط      م ٣١/٠٣/٢٠٢٣وتنت�ي ��  
ً
)  ١٤٣٬٩٦٥٬٣١٨(   ال�ي تمت مع الشركة �� العام السابق بلغتالتعامالت  إجما�� مبلغ    علما

 . (مرفق) ر�ال سعودي.

 
 

السيد/ مهنا بن عبدهللا    ةلعضو مجلس اإلدار مجموعة املهنا ل�حديد ، وال�ي  و ب�ن الشركة    ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي       عشر:  ا�خامسالبند  

م  ٠٢/٢٠٢٢/ ١٤مدة التعامل تبدأ من تار�خ   وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر، ف��ا  مباشرةغ�� املهنا مص�حة 

 بأن ،    تفضيلية، وذلك دون شروط    م٢٠٢٣/ ٣١/٠٣وتنت�ي ��  
ً
)  ٩٠٬٧١٦٬١٨٨(  ال�ي تمت مع الشركة �� العام السابق بلغتالتعامالت  إجما�� مبلغ    علما

 ) (مرفق.سعودير�ال 
 

 

السيد/ خالد بن    ة لعضو مجلس اإلدار وال�ي    البناء،شركة الراشد ملواد  و ب�ن الشركة    ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    عشر:السادس  البند  

مص�حة   الشامي  اآلخر،  ف��ا    مباشرة غ��  عبدهللا  إ��  الطرف�ن  أحد  من  مقدمة  شراء  طلبات  ع��  بناًء  منتجات  لبيع  تار�خ   وذلك  من  تبدأ  التعامل  مدة 



 بأن ،  تفضيلية، وذلك دون شروط  م  ٠٣/٢٠٢٣/ ٣١م وتنت�ي ��  ٢٠٢٢/ ١٤/٠٢
ً
  ال�ي تمت مع الشركة �� العام السابق بلغت التعامالت  إجما�� مبلغ    علما

 ) (مرفق. ) ر�ال سعودي  ٩٢١٬١٠٢(

 

لعضو الشركة السعودية �خدمات األعمال الكهر�ائية واملي�انيكية ، وال�ي  و ب�ن الشركة    ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    عشر:السا�ع  البند  

وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر، ف��ا    مباشرة ، مص�حة غ��  السيد/ خالد بن عبدهللا الشامي    ة مجلس اإلدار 

تار�خ    تبدأ من  التعامل  ��  ٠٢/٢٠٢٢/ ١٤مدة  بأن   ،تفضيلية، وذلك دون شروط    م٢٠٢٣/ ٣١/٠٣م وتنت�ي   
ً
ال�ي تمت مع  التعامالت  إجما�� مبلغ    علما

 ) مرفق) ر�ال سعودي.(٩٬١٦٤٬٣٨٦( الشركة �� العام السابق بلغت

 

السيد/ خالد بن عبدهللا   ة لعضو مجلس اإلدار وال�ي  للمثبتات،شركة الراشد و ب�ن الشركة  ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي  عشر:الثامن البند 

م  ٢٠٢٢/ ١٤/٠٢تار�خ  مدة التعامل تبدأ من    وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر،ف��ا    باشرة م غ��  الشامي مص�حة  

 )مرفق.(تفضيلية، وذلك دون شروط  م ٣١/٠٣/٢٠٢٣وتنت�ي �� 

 

  ةلعضو مجلس اإلدار وال�ي    وأوالده،مصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد  و ب�ن الشركة    ستتم التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    التاسع عشر: البند  

مدة التعامل تبدأ  وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر،  ف��ا    مباشرة  غ��مص�حة  السيد/ خالد بن عبدهللا الشامي  

 )مرفق.(تفضيليةوذلك دون شروط   ، م ٢٠٢٣/ ٣١/٠٣م وتنت�ي ��  ٢٠٢٢/ ٠٢/ ١٤تار�خ من 
 

شركة    التا�عة (  الشركة  -وال�ي لعضو مجلس اإلدارة   القابضة،شركة الفوزان  و ب�ن الشركة    ستتمالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي    العشرون:البند  

الطرف�ن إ��  وذلك لبيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد  ف��ا    باشرةم   غ��  مص�حة  محمد الفوزان     فوزان    /   السيداليمامة �حديد التسليح )  

 بأن ،   تفضيلية، وذلك دون شروط م ٣١/٠٣/٢٠٢٣م وتنت�ي �� ٠٢/٢٠٢٢/ ١٤مدة التعامل تبدأ من تار�خ    اآلخر،
ً
ال�ي تمت  التعامالت  إجما�� مبلغ    علما

 (مرفق)  . ) ر�ال سعودي١١٬٥٥٠٬٩٨١( مع الشركة �� العام السابق بلغت

 
 

 


