
 

 

 :  )االجتماع األول(  نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثون

 

ي   الموافقة (1
 
 م 2020/ 12/ 31عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي ف

كة  الموافقة (2 ي  عن العامعىل القوائم المالية الموحدة للشر
 
 م 2020/ 12/ 31المالي المنتهي ف

كة   الموافقة (3 ي  عن العامعىل تقرير مراجع حسابات الشر
 
 م 2020/ 12/ 31المالي المنتهي ف

كاه  السادة  عىل تعيي      الموافقة (4 ي الفوزان وشر ي ام ج  كة من بي   المرشحي   لمراجع ككي ب  لجنة المراجعة   بناًء عىل توصيةحسابات الشر

ي والثالث والرابع والسنوي  
و الرب  ع االول من العام   م2021  من العام المالي ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثاب 

 وتحديد أتعابه.  2022المالي 

ي ع  الموافقة (5
كة عن العام المالي المنتهي ف 

 .م2020/ 12/ 31ىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشر

نقدية    الموافقة (6 ارباح  بتوزي    ع  اإلدارة  مجلس  توصية  قدره  بعىل  ةريال    65,280,000مبلغ  الفتر عن  المساهمي      المالية   عىل 

عىل أن تكون األحقية للمساهمي   المالكي   لألسهم    ،س المالمن رأ  %8ريال لكل سهم ما يمثل نسبته  0.80بواقع  م  2020/ 12/ 31

كة مركز   كة لدى شر ي سجل مساهمي الشر
ي نهاية    ايداع االوراق المالية )مركز االيداع(بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين ف 

ف 

ي يوم تداول يىلي تاري    خ االستحقاق
ي تاري    خ  وسوف يت  ،  ثاب 

م ، من خالل تحويلها للحسابات البنكية  2021/ 05/ 31م توزي    ع االرباح ف 

ي حال عدم استالم األرباح المستحقة بعد تاري    خ التوزي    ع او وجود أي استفسار  بنك الرياض    من خاللحافظ المساهمي    مالمربوطة ب
وف 

 . (920001816بإمكان المساهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض او التواصل مع البنك عىل الرقم )

ي ستتم بي      الموافقة (7
كةعىل األعمال والعقود التر ي بوينت)  المحدودة  السعودية لتنمية التجارة والصادرات  الشر كة    (لوج  كة تابعة لشر )شر

ي تملك حصة قدرها  
كة زينل للصناعات المحدودة التر ي   % 14.69سيسكو( مع شر

كة سيسكو )والتر   لعضو مجلس االدارة   من رأسمال شر

كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس  زينل  محمد أحمد    /لسيدا  ة فيها باعتباره أحد مالك شر عىلي رضا مصلحة غت  مباشر

كة سيسكو     إدارة شر
 
ة فيها باعتباره  زينل  عامر عبد هللا    /عضو مجلس االدارة السيد   و   سابقا أحد أعضاء  عىل رضا مصلحة غت  مباشر

كة زينل للصناعات المحدودة  مديرين س  مجل  كة    شر   المحدودة   السعودية لتنمية التجارة والصادرات، ورئيس مجلس المديرين للشر

ي بوينت) كة سيسكو(. إن مبلغ تلك المعاملة  مجلس ادارة    رئيسو ،    ( لوج  مليون ريال سعودي    5.46  م بقيمة قدرها 2020للعام  شر

ي تمتلك ما  
كة زينل للصناعات التر التجارة والصادرات ال شر كة السعودية لتنمية  ي توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشر

ويتمثل ف 

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات    % 24نسبته   كات المجموعة مع العلم    محملة الفعلية  المرصوفات  والمن رأس مال الشر بي   شر

وط تفضيلية  أن هذه  التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي شر

ي ستتم   الموافقة (8
كة زينل للصناعات  بي   عىل األعمال والعقود التر كة سيسكو( مع شر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر شر

ي تملك حصة قدرها  
ي    %14.69المحدودة التر

كة سيسكو )والتر عىلي رضا  زينل  محمد أحمد    /لسيدا   لعضو مجلس االدارةمن رأسمال شر

كة سيسكو   كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر ة فيها باعتباره أحد مالك شر   مصلحة غت  مباشر
 
رئيس  و سابقا

كة محطة بوابة البحر األحمر و عضو مجلس االدارة السيدمجلس مديرين ل ة فيها عىل رضا مصلحة غت  مباشر زينل  عامر عبد هللا    /شر

كة زينل للصناعات المحدودة  مديرين أحد أعضاء مجلس    باعتباره كة محطة بوابة البحر األحمر   و عضو مجلس مديرين،    شر   ورئيس   شر

كة سيسكو(. إن مبلغ تلك المعاملةمجلس ادارة   ي توزيعات حصة    8.25بقيمة قدرها    م  2020للعام    شر
مليون ريال سعودي ويتمثل ف 

كة محطة بوابة البحر األحمر أرباح مدفوعة من   ي تمتلك ما نسبته    شر
كة زينل للصناعات التر كة محطة    %6.8ال شر من رأس مال شر

كات المجموعة مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون    محملةالفعلية ال مرصوفات وال بوابة البحر األحمر  بي   شر

وط تفضيلية   أي شر

ي ستتم  عىل األعمال وا   الموافقة (9
كة  بي    لعقود التر كة كرم فيدكس )شر كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر شر

كة زينل للصناعات تملك حصة قدرها    أن شر
 
المحدودة( علما كة زينل للصناعات  كة سيسكو    % 14.69شقيقة لشر من رأسمال شر

ي  
كة زينل للصناعات  عىلي ر زينل  محمد أحمد    / لسيدا   لعضو مجلس االدارة)والتر ة فيها باعتباره أحد مالك شر ضا مصلحة غت  مباشر

كة سيسكو     المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر
 
كة محطة بوابة البحر األحمر  رئيس مجلس مديرين  و سابقا و عضو مجلس  ،  شر



 

السيد عبد هللا    /االدارة  باعتباره    عىل رضا زينل  عامر  فيها  ة  مباشر غت   أعضاء  مصلحة  للصناعات    مديرين مجلس  أحد  كة زينل  شر

كة محطة بوابة البحر األحمر و   وعضو مجلس ادارة,  المحدودة  كة سيسكو(، إن مبلغ تلك المعاملةمجلس ادارة    رئيسشر للعام   شر

كة محطة بوابة البحر  مليون ريال  18.56بقيمة قدرها   م 2020 مع   األحمر وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشر

وط تفضيلية   العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي شر

ي ستتم    الموافقة (10
التجارة والصادرات المحدودة )بي    عىل األعمال والعقود التر كة السعودية لتنمية  ي بوينت الشر كة تابعة  لوج  ( )شر

كة تابع كة العربية لتجارة المواد السائبة )شر كة سيسكو( والشر كة زينل للصناعات  لشر  أن شر
 
كة زينل للصناعات المحدودة( علما ة لشر

ي    % 14.69تملك حصة قدرها  
كة سيسكو )والتر عىلي رضا مصلحة غت     زينل   محمد أحمد   /   لسيد ا   لعضو مجلس االدارة من رأسمال شر

كة   كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر ة فيها باعتباره أحد مالك شر    سيسكو مباشر
 
و عضو مجلس االدارة    سابقا

ة فيها باعتباره  زينل  عامر عبد هللا    /السيد كة زينل للصناعات المحدودة  المديرينأحد أعضاء مجلس  عىل رضا مصلحة غت  مباشر ,  لشر

كة   ي بوينت )   المحدودة   السعودية لتنمية التجارة والصادرات ورئيس مجلس المديرين للشر كة سيسكو(،  مجلس ادارة    رئيس ( و لوج  شر

كة    مليون ريال  0.08بقيمة قدرها  م  2020للعام    إن مبلغ تلك المعاملة ي معامالت لتأجت  أرض ومستودعات من قبل الشر
وتتمثل ف 

ي بوينت(  السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة  وط    )لوج  مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي شر

 تفضيلية 

ي ستتم    الموافقة (11
التجارة والصادرات المحدودة )بي    عىل األعمال والعقود التر كة السعودية لتنمية  ي بوينت الشر كلوج  تابعة    ة ( )شر

كة   الكابالت السعودية )شر كة  كة سيسكو( وشر كة زينل للصناعات  ب  ذات عالقةلشر  بأن شر
 
كة زينل للصناعات المحدودة( علما شر

ي   %14.69قدرها  المحدودة تملك حصة 
كة سيسكو )والتر عىلي رضا  زينل  محمد أحمد   / لسيدا   لعضو مجلس االدارةمن رأسمال شر

كة سيسكو   كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر ة فيها باعتباره أحد مالك شر   مصلحة غت  مباشر
 
و عضو  سابقا

ة فيها باعتباره  زينل  عامر عبد هللا    /مجلس االدارة السيد  كة زينل للصناعات    مديرينأحد أعضاء مجلس  عىل رضا مصلحة غت  مباشر شر

كة    المحدودة  ي بوينت )  المحدودة  السعودية لتنمية التجارة والصادراتورئيس مجلس مديرين الشر كة  مجلس ادارة    رئيسو   (لوج  شر

ي   / سيد للأن  , كما  سيسكو
كة الكابالت  ة فيها باعتباره  مصلحة غت  مباشر )رحمة هللا عليه(    عدنان ميمت  أحد أعضاء مجلس ادارة شر

كة سيسكو   السعودية   أحد أعضاء مجلس إدارة شر
 
   وأيضا

 
مليون ريال    0.30بقيمة قدرها  م  2020للعام    (، إن مبلغ تلك المعاملةسابقا

كة    سعودي ي بوينت  وهي عبارة عن معامالت لتأجت  أرض ومستودعات من قبل شر التعامالت تتم بناء عىل    مع العلم أن هذهلوج 

وط تفضيلية   أسس تجارية دون أي شر

ي ستتم بي      الموافقة (12
كة  عىل األعمال والعقود التر ي لعضو مجلس    السعودية  الجت  تالكي شر

كة سيسكو( والتر كة زميلة لشر المحدودة )شر

ة فيها باعتباره عىل رضا زينل  عامر عبد هللا  /االدارة السيد   رئيسمصلحة غت  مباشر
 
كة سيسكو وأيضا   مجلس  رئيسمجلس ادارة شر

كة الجت  تالكي  وهي تمثل    مليون ريال  11.49بقيمة قدرها  م  2020للعام    المحدودة، إن مبلغ تلك المعاملة  السعودية  مديرين شر

وط تفضيلية  مع العلم أن هذه التعامالت تتم بن مرصوفات فعلية محملة توزيعات أرباح و   اء عىل أسس تجارية دون أي شر

ي ستتم    الموافقة  (13
كة الحاج عبدهللا  بي    عىل األعمال والعقود التر كة سيسكو( وشر كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )شر شر

كاءه كة زينل للصناعات تملك حصة قدرها    المحدودة  عىلي رضا وشر  أن شر
 
( علما ي

كة سيسكو    % 14.69)القسم الفت  من رأسمال شر

ي  
كة زينل للصناعات  زينل  محمد أحمد   / لسيدا   لعضو مجلس االدارة)والتر ة فيها باعتباره أحد مالك شر عىلي رضا مصلحة غت  مباشر

كة سيسكو    و المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شر
 
ي مجلس ادارة    عضو سابقا

كة  ف  كاههللاالحاج عبدشر كائها وأحد     عىلي رضا وشر  شر

البحر األحمررئيس مجلس مديرين  و  بوابة  كة محطة  المعاملة،    (شر مليون ريال   0.65  بقيمة قدرها م  2020للعام    إن مبلغ تلك 

كة محطة بوابة البحر األحمر   سعودي اء بضائع وخدمات من قبل شر مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل    وهي عبارة عن شر

وط تفضيلية   أسس تجارية دون أي شر


