
 

 

 

 

 

 ملساهمي شركة أسواق عبد هللا العثيم   العاشرةنتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية 

افق 1442رمضان  16يوم األربعاء  فياملنعقدة   م، في تمام الساعة العاشرة مساًء، 2021إبريل  28هـ املو
 

 .م31/12/2020في  العام املالي املنتهيعن الشركة املوافقة على تقرير ُمراجع حسابات  (1

 .م31/12/2020في  العام املالي املنتهياملوافقة على القوائم املالية املوحدة عن  (2

 .م31/12/2020في  للعام املالي املنتهياملوافقة على تقرير مجلس اإلدارة  (3

اااااااار ا    املوافقة على تعيين  (4 ااااااااركة الدكتور م) د الع ر   تا ااااااااادة/ تا  BDOالسا
 
ااااااااابات ل ( ُمراجعا ااااااااركة احسا ااااااااحين  لشا ااااااااية ل نة من بين املرشا بناء  على توصا

 م2022،  الربع األ ل من العام م2021ني  الثالث  الرابع  السنو  من العام املالي القوائم املالية للربع الثا   تدقيق املراجعة،  ذلك لف)ص  مراجعة

 . أتعابه ت)ديد 

 .م2021 املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنو  أ  ربع سنو  عن العام املالي (5

 ذلك ملدة   ( من نظام الشر ات،71( من املادة   1بالترخيص الواردة في الفقرة     ةالعادي املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية ال  عية العامة (6

اااااركة   اااااواب   اإلجراءات    املفوضعام من تاريخ موافقة ال  عية العامة أ  حتى نهاية د رة مجلس إدارة الشا ااااار   الواردة في الءا  للشا
 
اااااقق،  فقا أيه ا أسا

 لنظام الشر ات الخاصة ب
 
 .شر ات املساه ة املدرجةالتنظي ية الصادرة تنفيذا

مصاححة   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صاال  علي العثيم التي ل  املوافقة على األع ال  العقود التي ساتتم بين الشاركة  تاركة العثيم القابءاة (7

ملكرم/ عقد العزيز عقد هللا صال  العثيم  لكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صال  العثيم،  عءو مجلس اإلدارة ا ،مقاترة فيها

 بأنه ال توجد تار   تفءايلية في  م2021  للعام ( ريال10,000   العالمة التجارية ب قلغ تأجير عقد هي عقارة عن  مصاححة يير مقاتارة فيها،
 
هذا  ، عل ا

 .التعامل

العثيم مصاححة رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صاال  علي  القابءاة  التي لبين الشاركة  تاركة العثيم  ساتتماملوافقة على األع ال  العقود التي   (8

 لكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صال  العثيم،  عءو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صال  العثيم  ،مقاترة فيها

ااااااارة فيها، ااااا اااااااححة يير مقاتا ااااا ااااااانة هي عقارة عن    مصا ااااا ااااااار   م2021للعام   ( ريال710,050   ب قلغ،  عقد تأجير مكاتب إدارية  ملدة سا ااااا  بأنه ال توجد تا
 
، عل ا

 .التعامل هذاتفءيلية في 

م مصاححة العثيرئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صاال  علي  القابءاة  التي لاملوافقة على األع ال  العقود التي ساتتم بين الشاركة  تاركة العثيم  (9

 لكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صال  العثيم،  عءو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صال  العثيم  ،مقاترة فيها

ااااااارة فيها، ااااا اااااااححة يير مقاتا ااااا ااااااانة،   مصا ااااا اااااااتركة  ملدة سا ااااا  بأن القيم2021للعام   ( ريال172,389   ب قلغ هي عقارة عن عقد خدمات مشا
 
 ة متغيرة  يتم  ، عل ا

 احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل.

العثيم مصاححة رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صاال  علي  القابءاة  التي لاملوافقة على األع ال  العقود التي ساتتم بين الشاركة  تاركة العثيم  (10

املكرم/ فهد عقد هللا صال  العثيم،  عءو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صال  العثيم    لكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة ،مقاترة فيها

 بأن القي ة متغيرة م2021للعام   ( ريال9,730   ب قلغ ملدة ساانة،    إسااكان مشااترع للعاملين  تأجير هي عقارة عن عقد   مصااححة يير مقاتاارة فيها،
 
، عل ا

 السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل. يتم احتسابها في نهاية 

العثيم مصاححة رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صاال  علي  القابءاة  التي لاملوافقة على األع ال  العقود التي ساتتم بين الشاركة  تاركة العثيم  (11

،  عءو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صال  العثيم  لكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صال  العثيم ،مقاترة فيها

 بأن القي ة  م2021للعام    ( ريال5,500,000   ب قلغ عقارة عن عقد مشااااتريات بتاقات ساااانابل الخير  ملدة ساااانة، مصااااححة يير مقاتاااارة فيها،  هي
 
، عل ا

 التعامل. متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا

اااااال  القابءااااااة  التي ل املوافقة على األع ال  العقود التي سااااااتتم بين الشااااااركة  تاااااار ااها التابعة  تااااااركة العثيم (12 رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

ة املكرم/ عقد العزيز  لكل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم،  عءااااو مجلس اإلدار  ،العثيم مصااااححة مقاتاااارة فيهاعلي  



 

 

 

 

 

 م2021للعام   ( ريال730,226   ب قلغخدمات ع الة  ملدة ساااااانة،   تأجير  عقودعقارة عن   عقد هللا صااااااال  العثيم مصااااااححة يير مقاتاااااارة فيها،  هي
 
، عل ا

 .التعامالت هذ بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في 

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   التي لكل من  بين الشااااركة  تااااركة عقد هللا العثيم لالسااااتث ار  تاااار ااها التابعة  سااااتتمع ال  العقود التي  املوافقة على األ  (13

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم مصااااححة مقاتاااارة فيها،  عءااااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد   عقد هللا صااااال  علي العثيم،

اااااارة فيها،ال ااااااححة يير مقاتا ااااااال  العثيم مصا اااااانة ملد  مكاتب إدارية  تأجير  عقد هي عقارة عن   عزيز عقد هللا صا ،  م2021للعام   ( ريال742,500   ب قلغ، ة سا

 بأنه ال توجد تر   تفءيلية في 
 
 .التعامل هذاعل ا

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   التي لكل من املوافقة على األع ال  العقود التي سااااتتم بين الشااااركة  تااااركة عقد هللا العثيم لالسااااتث ار  تاااار ااها التابعة  (14

ة املكرم/ عقد   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم مصااااححة مقاتاااارة فيها،  عءااااو مجلس اإلدار  عقد هللا صااااال  علي العثيم،

اااااارة فيها، ااااااححة يير مقاتا ااااااال  العثيم مصا اااااانة،  العزيز عقد هللا صا ااااااتركة  ملدة سا ،  م2021للعام    ريال) 1,467,958   ب قلغ هي عقارة عن عقد خدمات مشا

 بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل.
 
 عل ا

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   التي لكل من العقود التي سااااتتم بين الشااااركة  تااااركة عقد هللا العثيم لالسااااتث ار  تاااار ااها التابعة املوافقة على األع ال    (15

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم مصااااححة مقاتاااارة فيها،  عءااااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد   عقد هللا صااااال  علي العثيم،

 هي عقارة عن عقد تقديم خدمات أنشاتة تساويقية في ام  عات التجارية  ملدة سانة،  التي   قد هللا صاال  العثيم مصاححة يير مقاتارة فيها،العزيز ع

،  م2021للعام   ( ريال4,000,000    ب قلغتتم بواساتة تاركة أساواب عقد هللا العثيم في ام  عات التجارية التابعة لشاركة عقد هللا العثيم لالساتث ار،  

 بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل.
 
   عل ا

رئيس مجلس  التي لكل من املوافقة على األع ال  العقود التي ستتم بين الشركة  تر ااها التابعة  تركة عقد هللا العثيم لالستث ار  تر ااها التابعة  (16

 عءو مجلس اإلدارة    نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صال  العثيم مصححة مقاترة فيها،  اإلدارة املكرم/ عقد هللا صال  علي العثيم،

  ريال ) 775,698   ب قلغ، ساااااانة ة هي عقارة عن عقود تأجير خدمات ع الة  ملد املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صااااااال  العثيم مصااااااححة يير مقاتاااااارة فيها،

 بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذ  التعامالتم2021للعام  
 
 .، عل ا

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   التي لكل من ثيم لالسااااتث ار  تاااار ااها التابعة املوافقة على األع ال  العقود التي سااااتتم بين الشااااركة  تااااركة عقد هللا الع (17

ارة املكرم/ عقد   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم مصااااححة مقاتاااارة فيها،  عءااااو مجلس اإلد عقد هللا صااااال  علي العثيم،

 ب قلغ هي عقارة عن عقد تأجير إساااااكان مشاااااترع للعاملين بالشااااار ات الشاااااقيقة  ملدة سااااانة،  العزيز عقد هللا صاااااال  العثيم مصاااااححة يير مقاتااااارة فيها،

 بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في م2021للعام ( ريال321,902  
 
 هذا التعامل.، عل ا

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/   التي لكل من املوافقة على األع ال  العقود التي سااااتتم بين الشااااركة  تااااركة عقد هللا العثيم لالسااااتث ار  تاااار ااها التابعة  (18

و مجلس اإلدارة املكرم/ عقد   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم مصااااححة مقاتاااارة فيها،  عءاااا عقد هللا صااااال  علي العثيم،

ااااااااارة فيها، اااااااااححة يير مقاتا اااااااااال  العثيم مصا ااااااااانة، العزيز عقد هللا صا اااااااااتأجرة  ملدة سا  ب قلغ  هي عقارة عن عقد خدمات كهرباء  منافع عامة في الفر ع املسا

 بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تم2021للعام   ( ريال4,430,801  
 
 فءيلية في هذا التعامل.، عل ا

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/  التابعة  التي لكل من املوافقة على األع ال  العقود التي سااااتتم بين الشااااركة  تااااركة عقد هللا العثيم لالسااااتث ار  تاااار ااها   (19

فيها،  عءااااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد    نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااااال  العثيم مصااااححة مقاتاااارة عقد هللا صااااال  علي العثيم،

ااااااارة فيها، اااااااححة يير مقاتا اااااااال  العثيم مصا ااااااانة،  العزيز عقد هللا صا  ب قلغ  هي عقارة عن عقد خدمات كهرباء لوحات إعالنية بام  عات التجارية  ملدة سا

 بأنه ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل.م2021للعام  ( ريال36,000  
 
 ، عل ا

 التي لعءاو مجلس ركة الخدمات الساقع كتاركة تابعةك  األع ال  العقود التي ساتتم بين تاركة ُمعين لل وارد الرشارية كتاركة تابعةك  تااملوافقة على   (20

 نائب رئيس   رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صاال  علي العثيم،اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صاال  العثيم مصاححة مقاتارة فيها  لكل من 

ااااااارة فيها، اااااااححة يير مقاتا اااااااال  العثيم، مصا للعام  ( ريال79,487   ب قلغ هي عقارة عن عقد تأجير خدمات ع الة   مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صا

 بأن القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل.م2021
 
 ، عل ا



 

 

 

 

 

 التي لعءاو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد    قود التي ساتتم بين الشاركة  تاركة ُمعين لل وارد الرشارية كتاركة تابعةاملوافقة على األع ال  الع (21

اااااارة فيها،  لكل من   ااااااححة مقاتا ااااااال  العثيم مصا ااااااال  علي العثيم،هللا صا  نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

 أنه ال توجد  م2021للعام  ( ريال60,000   ة ساااااانة ب قلغ ملد عقار تأجير عقد هي عقارة عن    العثيم، مصااااااححة يير مقاتاااااارة فيها،عقد هللا صااااااال
 
، عل ا

 .التعامل هذاتر   تفءيلية في 

تابعة  التي لعءاااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد  بين الشاااركة  تاااركة ُمعين لل وارد الرشااارية كتاااركة  ت تاملوافقة على األع ال  العقود التي   (22

اااااارة فيها،  لكل من   ااااااححة مقاتا ااااااال  العثيم مصا ااااااال  علي العثيم،هللا صا  نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

 أنه ال م2020ريال للعام  (  117,713   ة ساااا تان ب قلغ ملد  عقارات تأجير عقود هي عقارة عن   حة يير مقاتاااارة فيها،عقد هللا صااااال  العثيم، مصااااح
 
، عل ا

 .التعامالت هذ توجد تر   تفءيلية في 

ارة املكرم/ عقد العزيز عقد   التي لعءاو مجلس اإلد كتابعةبين الشاركة  تاركة ُمعين لل وارد الرشارية كتاركة  ت تاملوافقة على األع ال  العقود التي   (23

اااااارة فيها،  لكل من   ااااااححة مقاتا ااااااال  العثيم مصا ااااااال  علي العثيم،هللا صا  نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

 أنه ال توجد تااار    م2020لعام  ل ( ريال40,000,000   عقار ب قلغ تاااراء  عقد هي عقارة عن   عقد هللا صاااال  العثيم، مصاااححة يير مقاتااارة فيها،
 
، عل ا

 .التعامل هذاتفءيلية في 

 التي لعءو مجلس اإلدارة املكرم/     تر ااها التابعة تركة ُمعين لل وارد الرشرية كتركة تابعةكالشركة    بين ت تاملوافقة على األع ال  العقود التي  (24

ااااااارة فيها،  لكل من ااااا اااااااححة مقاتا ااااا اااااااال  العثيم مصا ااااا اااااااال  علي العثيم، عقد العزيز عقد هللا صا ااااا  نائب رئيس مجلس  رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

  ( ريال274,768   ب قلغ  ملدة سااااانة  توظيف ع الة ن تية هي عقارة عن عقد   اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صاااااال  العثيم، مصاااااححة يير  مقاتااااارة فيها،

 بأن القي ة متغيرة  يتم م2020للعام  
 
 احتسابها في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل.، عل ا

%( من 55املوافقة على األع ال  العقود التي ساااااتتم بين الشاااااركة  تاااااركة الرياض للصاااااناعات الغذائية امل لوكة للشاااااركة بشاااااكل يير مقاتااااار ب ساااااقة    (25

رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا   العثيم مصاححة مقاتارة فيها،  لكل من  التي لعءاو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا صاال  رأسا الها 

 هي عقارة عن عقد توريد مواد يذائية   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد هللا صااال  العثيم، مصااححة يير  مقاتاارة فيها،  صااال  علي العثيم،

اااااااانة   اااااااايلية في هذا  ، علم2021للعام    ( ريال130,408,485   ب قلغ  ملدة سا اااااااار   تفءا اااااااانة،  ال توجد تا ااااااااابها في نهاية السا  بأن القي ة متغيرة  يتم احتسا
 
 ا

 التعامل.

الخدمات السااقع كتااركة تابعةك  التي لعءااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا املوافقة على األع ال  العقود التي سااتتم بين الشااركة  تااركة   (26

اااااال  علي العثيم، لكل من صااااااال  العثيم مصااااااححة مقاتاااااارة فيها،   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

اااااااارة فيها، ااااااااححة يير مقاتا ااااااااال  العثيم، مصا اااااااااعة هي عقارة عن عقد   هللا صا اااااااانة  ع والت بيع بءا  بأن م2021للعام    ( ريال394,681   ب قلغ ملدة سا
 
، عل ا

 في نهاية السنة،  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل. القي ة متغيرة  يتم احتسابها

الخدمات السااقع كتااركة تابعةك  التي لعءااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا املوافقة على األع ال  العقود التي سااتتم بين الشااركة  تااركة   (27

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد    قد هللا صااااااال  علي العثيم،رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عصااااااال  العثيم مصااااااححة مقاتاااااارة فيها،  لكل من 

،  ال توجد تر   م2021للعام  ( ريال40,000   سنة ب قلغ ملدة  تأجير مكاتب إدارية هي عقارة عن عقد  هللا صال  العثيم، مصححة يير مقاترة فيها،

 تفءيلية في هذا التعامل.

تاارفات ال زيرة كتااركة تابعةك  التي لعءااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا سااتتم بين الشااركة  تااركة  املوافقة على األع ال  العقود التي (28

اااااال  علي العثيم،صااااااال  العثيم مصااااااححة مقاتاااااارة فيها،  لكل من   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا

 بأن   ،م2021للعام    ( ريال3,051,049   سااااانة ب قلغ ملدة  تأجير خدمات ع الة هي عقارة عن عقد   يير مقاتااااارة فيها،  هللا صاااااال  العثيم، مصاااااححة
 
عل ا

  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل. القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،

شااغيل كتااركة تابعةك  التي لعءااو مجلس اإلدارة املكرم/ عقد العزيز عقد هللا مرافق التاملوافقة على األع ال  العقود التي سااتتم بين الشااركة  تااركة  (29

اااااال  علي العثيم،صااااااال  العثيم مصااااااححة مقاتاااااارة فيها،  لكل من   نائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ فهد عقد    رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عقد هللا صا



 

 

 

 

 

 

 بأن   ،م2021للعام    ( ريال6,299,113   ب قلغ ملدة سااااانة  تأجير خدمات ع الةقد   هي عقارة عن ع هللا صاااااال  العثيم، مصاااااححة يير مقاتااااارة فيها،
 
عل ا

  ال توجد تر   تفءيلية في هذا التعامل. القي ة متغيرة  يتم احتسابها في نهاية السنة،

ااااااااركة   (30 ااااااااركة  تا ااااااااتتم بين الشا ااااااااال  العثيم املوافقة على األع ال  العقود التي سا ااااااااال  م) د صا ااااااااو مجلس اإلدارة املكرم/ صا آني  داني التجارية  التي لعءا

  توجد تااار   تفءااايلية في هذا م،  ال2021للعام   ( ريال673,000   ( سااانوات ب قلغ3   ملدة  تأجير معارض  عقود هي عقارة عن  مصاااححة مقاتااارة فيها، 

 التعامل.


