
 

 3من  1الصفحة 

 األربعاءيوم  املقرر عقدها مبشيئة اهلل تعاىل)االجتماع األول( العادية غري جدول أعمال اجتماع اجلمعية العام 

 ( 19:15)يف متام  م29/06/2022هـ املوافق 30/11/1443بتاريخ 

 البند م

 م.31/12/2021تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف التصويت على   1

 م.31/12/2021التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية يف   2

 م.31/12/2021التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية يف   3

 م.2021التصويت على تقرير جلنة املراجعة لعام   4

5  
لسنة املالية املنتهية يف عن اعااء جملس اإلدارة أة ألمكاف( ريال 694.000صرف مبلغ )التصويت على 

  م ووفقًا ملا ورد يف تقرير جملس اإلدارة.31/12/2021

 م.2021التصويت على إبراء ذمة أعااء جملس اإلدارة لعام   6

7  

لدورة وضوابط عملها ومكافآت أعاائها لوحتديد مهامها جلنة املراجعة تشكيل على  التصويت

م، 13/10/2025وحتى انتهاء الدورة يف تاريخ  ( سنوات3وملدة ) م14/10/2022ابتداًء من تاريخ  ديدةاجل

 علمًا أن املرشحني )مرفق سريهم الذاتية( هم:

 لؤي علي السرطاوي )مستقل(. -1
 أمحد نهاد الزعيم )مستقل(. -2
 حممد عبدالفتاح حممد )مستقل(. -3

8  

( من املادة 1التصويت على تفويض جملس اإلدارة بصالحية اجلمعية العامة بالرتخيص الوارد يف الفقرة )

احلادية والسبعون من نظام الشركات وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة اجلمعية العامة أو حتى نهاية دورة 

بط واإلجراءات التنظيمية جملس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة يف الاوا

 الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة.

9  

 ألعااءالتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة روابي التسويق العاملية واليت 

جملس اإلدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشري سعود العريفي 

تأجري مبنى الشركة الواقع على شارع األمري عبدالعزيز بن عقد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

 عمالة وأوامر جلوي بالسليمانية، ويتامن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى وكذلك عقد تأجري

سنوي مببلغ ملدة سنة ميالدية جيدد تلقائيًا بدون شروط تفايلية، شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع 

 ( ريال. )مرفق(18.055.602)وقدره 

10  

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية واألجهزة واليت 

جملس اإلدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشري سعود  ألعااء

تقديم الدعم الفين والتقين لشركة دار املعدات عقد العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

الطبية، ويتامن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسريفرات الشركة ومتابعة 

ملدة مخس سنوات ميالدية بدون شروط  ،مع الشركة املنفذة SAPعمال يف النظام احملوسب األ

 ( ريال. )مرفق(3.798.817)سنوي وقدره مببلغ تفايلية، 



 

 3من  2الصفحة 

 البند م

11  

واليت  الشركة الوطنية ملنتجات الكربيتوالتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة 

ألعااء جملس اإلدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشري سعود 

العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري مبنى الشركة الواقع على شارع األمري 

 تأهيل املبنىإعادة ل ويتامن العقد تأجري عمالة وأوامر شراء عن أعما عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية،

 ( ريال. )مرفق(7.856.379ملدة سنة ميالدية جيدد تلقائيًا بدون شروط تفايلية، مببلغ سنوي وقدره )

12  

الشركة األملانية لكيماويات معاجلة أسطح والتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة 

وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي واليت ألعااء جملس اإلدارة/ باسل سعود العريفي املعادن 

وبشري سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري مبنى الشركة الواقع على شارع 

تأجري  أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، وعقد ويتامن العقد األمري عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية،

ملدة سنة ميالدية جيدد تلقائيًا  وأعمال إنشائية للمبنى للمشاريع وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة،عمالة

 ( ريال. )مرفق(3.400.883بدون شروط تفايلية، مببلغ سنوي وقدره )

13  

شركة ديرة العمار للعقارات واليت ألعااء والتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة 

جملس اإلدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشري سعود العريفي 

الرياض  –نشاء جممع جتاري بشارع التخصصي مقاولة وإمصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد 

 نية واإلنشائية واملعمارية وامليكانيكية والكهربائيةويتامن العقد توريد وتنفيذ كافة األشغال املد

 ( ريال. )مرفق(20.194.158بدون شروط تفايلية، مببلغ سنوي وقدره )وعشرة أشهر  سنتني ميالديةملدة 

14  

 لعاومؤسسة أرض االحتاد للتجارة واليت والتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة 

عقد توريد املواد االستهالكية جملس اإلدارة/ بندر سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

 (، من خالل إصدار أوامر الشراء حبسب قيمة املواد االستهالكية املتفق عليهاتكييف-ميكانيكية)

 ( ريال. )مرفق(6.955.513بدون شروط تفايلية، مببلغ سنوي وقدره )جيدد تلقائيًا  ميالدية سنتنيملدة 

15  

 لعاومؤسسة بركات اخلري للتجارة واليت والتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة 

سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد املواد  بركاتجملس اإلدارة/ 

(، من خالل إصدار أوامر الشراء حبسب قيمة املواد االستهالكية إعاشة-)كهربائية االستهالكية 

( 4.591.887بدون شروط تفايلية، مببلغ سنوي وقدره )جيدد تلقائيًا  ميالدية تنيسناملتفق عليها ملدة 

 ريال. )مرفق(

16  

الفرتة  ريال على املساهمني عنمليون ( 20التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مببلغ )

%( من قيمة السهم 10( ريال سعودي ونسبة التوزيع بلغت )1حصة السهم الواحد ) م،31/12/2021املالية 

( مليون سهم، على أن تكون األحقية للمساهمني 20األمسية، على إمجالي عدد األسهم القائمة البالغة )

ن يف سجل مساهمي الشركة لدى املالكني لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة واملقيدي

على  شركة مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق،

 م.25/07/2022اإلثنني أن يبدأ توزيع األرباح يوم 



 

 3من  3الصفحة 

 البند م

 "اسم الشركة". )مرفق( املتلعقة بـاألساس الشركة نظام ( من 2)تعديل املادة التصويت على   17

 من نظام الشركة األساس املتلعقة بـ "رأس املال". )مرفق( (7)تعديل املادة التصويت على   18

 ". )مرفق("االكتتاب يف األسهممن نظام الشركة األساس املتلعقة بـ  (8)تعديل املادة التصويت على   19

 ". )مرفق(هم"إصدار األسمن نظام الشركة األساس املتلعقة بـ  (10)تعديل املادة التصويت على   20

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"تداول األسهم". )مرفق(11التصويت على تعديل املادة )  21

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"سجل املساهمني". )مرفق(12التصويت على تعديل املادة )  22

 بـ"إدارة الشركة". )مرفق(( من نظام الشركة األساس املتعلقة 15التصويت على تعديل املادة )  23

24  
( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"املركز الشاغر يف اجمللس". 17التصويت على تعديل املادة )

 )مرفق(

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"صالحيات اجمللس". )مرفق(18التصويت على تعديل املادة )  25

26  
الشركة األساس املتعلقة بـ"صالحيات الرئيس والنائب والعاو ( من نظام 20التصويت على تعديل املادة )

 املنتدب وأمني السر". )مرفق(

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"اجتماعات اجمللس". )مرفق(21التصويت على تعديل املادة )  27

 )مرفق( ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"دعوة اجلمعيات".31التصويت على تعديل املادة )  28

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"سجل حاور اجلمعيات". )مرفق(32التصويت على تعديل املادة )  29

30  
( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"نصاب اجتماع اجلمعية العامة غري 34التصويت على تعديل املادة )

 العادية". )مرفق(

 لشركة األساس املتعلقة بـ"التصويت يف اجلمعيات". )مرفق(( من نظام ا35التصويت على تعديل املادة )  31

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"تشكيل اللجنة". )مرفق(39التصويت على تعديل املادة )  32

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"الوثائق املالية". )مرفق(46التصويت على تعديل املادة )  33

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"توزيع األرباح". )مرفق(47املادة )التصويت على تعديل   34

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"خسائر الشركات". )مرفق(49التصويت على تعديل املادة )  35

 ( من نظام الشركة األساس املتعلقة بـ"أحكام ختامية". )مرفق(52التصويت على تعديل املادة )  36

37  
إصدار أدوات الدين ( تتعلق بـ )11على إضافة مادة إىل نظام الشركة األساس برقم )التصويت 

 (. )مرفق(والصكوك

38  
بيع وشراء وارتهان أسهم ( تتعلق بـ )13التصويت على إضافة مادة إىل نظام الشركة األساس برقم )

 (. )مرفق(الشركة

39  

سنوي وحتديد  نصف ل ربع سنوي و/أوالتصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشك

التصويت باملوافقة على تعديل املادة رقم ب (34) يف حال املوافقة على البند رقمم، 2022عن العام املالي 

 (.بتوزيع األرباح( املتعلقة بـ)47)

 


