
 
 
 

 

  عنوان اإلعالن
تدعو شركة الكثيري القابضة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( عن طريق وسائل 

 التقنية الحديثة 

 مقدمة 

العادية  يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة املساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة 

 29 االثنين من مساء يوم  6:30( والتي ستعقد بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة والثاني بعد ساعة من األول  االجتماع األول )

افق  1443شوال   الحديثةعن طريق وسائل التقنية  -م  2022 مايو  30هـ املو

انعقاد الجمعية العامة غير  ومكانمدينة 

  العادية

عن    -الرياض حي امللقا بمدينة  نبن عبد الرحم  طريق األمير يزيد بن عبد هللا-املكاتب الخضراء  3158بمقر الشركة الرئيس ي 

 طريق وسائل التقنية الحديثة

 www.tadawulaty.com.sa  رابط بمقر االجتماع

افق  29-10-1443 تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية   30-05-2022املو

 18:30  وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية

  حق الحضور 
االيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة املساهمين املقيدين في سجل مساهمي املصدر لدى مركز 

 وبحسب االنظمة واللوائح. 

  النصاب الالزم النعقاد الجمعية

 للمادة )
ً
 ال ( من النظام األساس ي للشركة 34طبقا

ً
إذا حضرة مساهمون إال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من  يوإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع،  يمثلون نصف رأس املال على األقل،

بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن امكانية عقد  االجتماع األول،  النعقادانتهاء املدة املحددة  

 كان عدد األ هذا االجتماع 
ً
 أيا

ً
 سهم املمثلة فيه. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا

  جدول االعمال

 م.2021ديسمبر   31. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام املالي املنتهي في 1

 م. 2021ديسمبر 31. التصويت على القوائم املالية للشركة عن العام املالي املنتهي في 2

 م.2021ديسمبر  31املنتهي في . التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام املالي 3

. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  4

م، وتحديد 2023م والربع األول من العام املالي 2022وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 .أتعابه

 م.2021ديسمبر  31. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية في 5

اقع  160,000صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره . التصويت على 6 ريال لكل عضو عن العام   40,000ريال بو

 م. 2021ديسمبر  31املالي املنتهي في 

 في لجنة  من خارج املجلس)أحمد ناصر أحمد الصائغ بتعيين )األستاذ /  . التصويت على قرار مجلس اإلدارة7
ً
(( عضوا

 من عضو  2023 -03- 12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021 -07- 13املراجعة ابتداًء من تاريخ 
ً
م؛ وذلك بدال

من خارج املجلس(( على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ قرار )أشواق محمد ناصر الكثيري /  ةاللجنة السابق )األستاذ

 لالئحة عمل لجنة املراجعة. )مرفق السيرة الذاتية(.2021 -07- 13التوصية الصادر في 
ً
 م ويأتي هذا التعيين وفقا

 .)مرفق(الئحة عمل لجنة املراجعةتعديل التصويت على  .8

 .)مرفق(تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت. التصويت على 9

 .)مرفق(. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة10

 . )مرفق(. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية11

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة االمداد املحدودة التابعة واململوكة للشركة األم )شركة  . 12

والتي لعضوي مجلس اإلدارة )األستاذ / مشعل الكثيري، واألستاذ / عادل  –الكثيري القابضة(  وشركة اليان للصناعة 
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مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة املالكة لشركة  الكثيري( مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء 

 أن التعامالت التي تمت خالل  -%  99% واملالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة   100مساندة االمداد املحدودة بنسبة 
ً
علما

)عقد توريد اسمنت سائب ملصنع وهي عبارة عن  –ريال سعودي   23,643,739م بلغت 2021ديسمبر  31الفترة املنتهية في 

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
ً
 .)مرفق(الشركة بملهم ( تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

والتي لعضوي مجلس اإلدارة )األستاذ / مشعل  -شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة  بيناألعمال والعقود التصويت على  .13

ي، واألستاذ / عادل الكثيري( مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة الكثير 

 أن التعامالت خالل العام املالي املنتهي في  –
ً
ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعامالت آخر  25,585,928م بقيمة 2021ديسمبر  31علما

 لسياسات الشركة وبدون أي ر  47,306,124الفترة 
ً
يال سعودي، وهي عبارة عن تعامالت اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقا

 . )مرفق(شروط تفضيلية

( من املادة الحادية 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ). 14

افقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة والسبعون من نظام  الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ مو

 لنظام الشركات 
ً
 للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
املفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

 .الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

  التصويت االلكتروني

  
ً
بدءا الجمعية  بنود  على  بعد  عن   

ً
إلكترونيا التصويت  تداوالتي  خدمات  في  املسجلين  املساهمين  الساعة من  بإمكان 

افق 1443/ 25/10( خميسصباحا( يوم )ال10:00) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل    م26/05/2022هـ املو

 لجميع املساهمين باستخدام الرابط التالي: 
ً
 ومجانا

ً
 www.tadawulaty.com.saوالتصويت في خدمات تداوالتي متاحا

  احقية تسجيل الحضور والتصويت
الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية احقية تسجيل الحضور 

 للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات. 

  طريقة التواصل 

أو الرقم املوحد   0114167900وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهمين على رقم الهاتف )

أو على البريد االليكتروني   –( 106تحويلة رقم  0114167909فاكس   – 104تحويلة رقم   920004192

ir@alkathiriholding.com   

http://www.tadawulaty.com.sa/






 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachment of Items No. (1&2)  )2&1( مرفق ات البنود  رقم 
 

1. Voting on External Auditors Report for the 

fiscal year ended on 31/12/2021.   

 

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام   .1

م 2021ديسمبر  31املالي املنتهي في   

2. Voting on the financial statements for the 

fiscal year ended on 31/12/2021. 
املالي املنتهي في    عامالتصويت على القوائم املالية عن ال .2

   م.2021ديسمبر 31
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