
 
 

 

 اجتماع اجلمعية العامة غري العادية التاسعة ملساهمي شركة جرير للتسويقالتصويت على جدول أعمال نتائج 

 تقنية احلديثة" )االجتماع األول(( "عرب وسائل الهـ09/10/1443) م10/5/2022املنعقدة يوم الثالثاء املوافق  

 .م31/12/2021يف  للعام املالي املنتهيعلى تقرير جملس اإلدارة  املوافقة .1

 .م31/12/2021عن العام املالي املنتهي يف الشركة حسابات  مراجععلى تقرير  املوافقة .2

 .م31/12/2021يف  املالي املنتهي عن العامعلى القوائم املالية  املوافقة .3

 السنةة عن مليونان وستمائة ومخسون ألف ريال مكافأة ألعضاء جملس اإلدار( 2,650,000على صرف مبلغ ) املوافقة .4

 .م31/12/2021يف  ةاملنتهي ةاملالي

 .م31/12/2021على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  املوافقة .5

 .على تعديل املادة الثالثة )أغراض الشركة( من النظام األساس للشركة املوافقة .6

النظام  على تعديل املادة احلادية والعشرون )صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمني السر( من املوافقة .7

 .األساس للشركة

 .( من النظام األساس للشركة استحقاق األرباح) اخلامسة واألربعونعلى تعديل املادة  املوافقة .8

 .م2022نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل  املوافقة .9

للسيد/ حممد بن على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة كايت العربية، واليت  املوافقة .10

، والسيد/ هندس/ ناصر بن عبدالرمحن العقيل، وامليد/ عبداهلل بن عبدالرمحن العقيل، والسعبدالرمحن العقيل

مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن  أعمال تنفيذ وتصاميم وإستشارات ، العقيل ن عبدالرمحنعبدالكريم ب

سس ( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أ36,494,512) م 2021أن قيمة التعامالت يف عام فنية، علمًا ب

 .جتارية دون شروط تفضيلية

د كة وشركة كايت العربية، واليت للسيد/ حممد بن عبعلى األعمال والعقود اليت ستتم بني الشر املوافقة .11

، والسيد/ عبد د الرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عبن عبد الرمحن العقيل، والسيد/ عبد اهلل بالرمحن العقيل

مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري مكتب يف مبنى جرير  ،ن عبد الرمحن العقيلالكريم ب

( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على 196,020م  بلغت )2021ًا بأن قيمة التعامالت يف عام بالرياض، علم

 .سس جتارية دون شروط تفضيليةأ

على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية، واليت للسيد/ حممد املوافقة  .12

، والسيد/ بدالرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عبن عبدالرمحن العقيلعبداهلل  ، والسيد/بدالرمحن العقيلبن ع

مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري مكتب يف مبنى جرير  ،بن عبدالرمحن العقيلعبدالكريم 

عامالت تتم بناًء على ( ريال، مع العلم أن هذه الت444,840م بلغت )2021بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .سس جتارية دون شروط تفضيليةأ

على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة و شركة جرير لالستثمارات التجارية، واليت للسيد/ حممد  املوافقة .13

، والسيد/ بدالرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عبن عبدالرمحن العقيل، والسيد/ عبداهلل العقيل بن عبدالرمحن

مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري مكتب يف مبنى جرير ، ن عبدالرمحن العقيلعبدالكريم ب



 
 

 

( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على 145,860) م بلغت2021يمة التعامالت يف عام بالرياض، علمًا بأن ق

 .سس جتارية دون شروط تفضيليةأ

/ حممد بن عقود اليت ستتم بني الشركة وشركة أمواج الظهران احملدودة،  واليت للسيدعلى األعمال وال املوافقة .14

، والسيد/ د الرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عبن عبد الرمحن العقيل، والسيد/ عبد اهلل بعبد الرمحن العقيل

تئجار معرض ملكتبة جرير مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إس، عبد الرمحن العقيل عبد الكريم بن

( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء 1,653,750م  بلغت )2021بالظهران، علمًا بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .سس جتارية دون شروط تفضيليةعلى أ

مد بن حم على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة أسواق املستقبل للتجارة، واليت للسيد/ املوافقة .15

والسيد/ ، هندس/ ناصر بن عبد الرمحن العقيل، واملن عبد الرمحن العقيل، والسيد/ عبد اهلل بعبد الرمحن العقيل

مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض ملكتبة جرير ، عبد الرمحن العقيل عبد الكريم بن

( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على 2,556,696بلغت )  م2021بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .يليةأسس جتارية دون شروط تفض

على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة  وشركة جرير العقارية، واليت للسيد/ حممد بن  املوافقة .16

، والسيد/ بدالرمحن العقيلبن ع ، واملهندس/ ناصرعبدالرمحن العقيل، والسيد/ عبداهلل بن بدالرمحن العقيلع

مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجري مكتب يف مبنى جرير ، ن عبدالرمحن العقيلعبدالكريم ب

( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على 171,625م  بلغت )2021بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .ضيليةسس جتارية دون شروط تفأ

د الرمحن على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة روبني العربية، واليت للسيد/ حممد بن عب املوافقة .17

، والسيد/ عبد الكريم د الرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عبن عبد الرمحن العقيل، والسيد/ عبد اهلل بالعقيل

فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض ملكتبة جرير بالرياض، علمًا ، مصلحة غري مباشرة ن عبد الرمحن العقيلب

سس جتارية ( ريال، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أ2,368,800م  بلغت )2021بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .دون شروط تفضيلية

دودة، واليت للسيد/ حممد بن عبد على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة ريوف تبوك احمل املوافقة .18

، والسيد/ د الرمحن العقيلالرمحن العقيل، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عب

عبدالكريم بن عبدالرمحن العقيل، مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إستئجار معرض ملكتبة جرير 

سس ( ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أ1,803,600م )2021الت يف عام بتبوك، علمًا بأن قيمة التعام

 .جتارية دون شروط تفضيلية

على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة صحة الشرق الطبية احملدودة، واليت للسيد/ حممد  املوافقة .19

، د الرمحن العقيلن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عببن عبد الرمحن العقيل، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرمح

والسيد/ عبدالكريم بن عبدالرمحن العقيل، مصلحة غري مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إجيار مبنى سكين 



 
 

 

سس ( ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أ8,000,000م )2021باخلرب، علمًا بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .ية دون شروط تفضيليةجتار

على األعمال والعقود اليت ستتم بني الشركة وشركة روبني العربية، واليت للسيد/ حممد بن عبد الرمحن  املوافقة .20

، والسيد/ عبدالكريم د الرمحن العقيلالعقيل، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عب

مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات اإلدارة والتشغيل والصيانة  بن عبدالرمحن العقيل، مصلحة غري

)غري شامل اخلدمات املرتبطة بالتأجري( جملمع روبني بالزا التجاري بالرياض، علمًا بأن قيمة التعامالت يف عام 

 .ط تفضيليةسس جتارية دون شرو( ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناًء على أ783,800م  )2021

على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة جرير العقارية، واليت للسيد/ حممد بن عبد الرمحن  املوافقة .21

، والسيد/ عبدالكريم د الرمحن العقيلالعقيل، والسيد/ عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيل، واملهندس/ ناصر بن عب

ا، وهي عبارة عن عقد بيع قطعة األرض اململوكة للشركة بن عبدالرمحن العقيل، مصلحة غري مباشرة فيه

( ريال ، مع العلم أن هذه التعامالت متت 97,925,699والواقعة حبي اليامسني مبدينة الرياض، علمًا بأن قيمة البيع  )

 .سس جتارية دون شروط تفضيليةبناًء على أ

 

 


