
 

 

 

 

 

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

افق 3144 شوال 15 األثنين  يوم املنعقدة في  مساًء، السابعةم، في تمام الساعة 2202 مايو  16هـ املو
 

 م. 31/12/2021على تقرير ُمراجع حسابات الشركة للعام املالي املنتهي في  املوافقة (1

 م. 2021/ 31/12املوافقة على القوائم املالية املوحدة عن العام املالي املنتهي في  (2

 م. 31/12/2021املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام املنتهي في  (3

 م. 2021/ 31/12نة املنتهية في املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الس (4

 ُمراجعأرنست ويونغ  تعيين شركةاملوافقة على  (5
 
حسابات الشركة من بين املرشحين بناء  على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  ل ا

 .م وتحديد أتعابه 2023م م، والربع األول من العا2022من العام املالي  القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي 

م، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف  2022 على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي  املوافقة (6

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.  
 
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 
 وفقا

وذلك ملدة  ( من نظام الشركات،71( من املادة )1على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة )  وافقةامل (7

 للشروط الواردة في الضوابط و 
 
اإلجراءات عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة
 
 .التنظيمية الصادرة تنفيذا

 على تعديل سياسة املكافآت ألعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية.  املوافقة (8

 .سياسة املسؤولية اإلجتماعية  على  املوافقة (9

 على معايير األعمال املنافسة . املوافقة (10

م/  على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبد هللا بن صالح العثيم وأوالده الخيرية والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكر   املوافقة (11

حة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد مشتريات  عبد هللا صالح علي العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم( مصل

 بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد 2022( ريال للعام  17,258,300بطاقات سنابل الخير وملدة سنة، وبقيمة قدرها )
 
م، علما

 شروط تفضيلية في هذا التعامل. 

وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي   على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  املوافقة (12

دة سنة، العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم( مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد تأجير مكاتب إدارية ومل

 بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .2022عام ( ريال لل1,452,550وبقيمة قدرها )
 
 م، علما

ح علي على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صال  املوافقة (13

، وهي عبارة عن عقد خدمات كهرباء ومنافع عامة في  لح العثيم( مصلحة غير مباشرةالعثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صا

 بأنه ال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .2022( ريال للعام 3,197,850الفروع املستأجرة وملدة سنة، وبقيمة قدرها )
 
 م، علما

سعودية للمقاوالت والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح علي  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر ال  املوافقة (14

نة  العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم( مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدي

 م، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .2021ال للعام ( ري14,016,475.43( أشهر، وبقيمة قدرها )10تبوك وملدة )

ي  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلر السعودية للمقاوالت والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح عل  املوافقة (15

( مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد انشاء مشروع للشركة بمدينة العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم

 م، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.2021للعام   ( ريال7,401,894.35( أشهر، وبقيمة قدرها )10الرياض وملدة )

لح  على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات السبع "شركة تابعة" والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صا  املوافقة (16

دة ملعلي العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم( مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد عموالت بيع بضاعة و 



 

 

 

 

 

 

 بأن القيمة متغيرة  2022( ريال للعام  1,320,170سنة، وبقيمة قدرها )
 
م، وهي ضمن األعمال االعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علما

 ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل . 

كة وشركة شرفات الجزيرة "شركة تابعة" والتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح  على األعمال والعقود التي ستتم بين الشر   املوافقة (17

وملدة علي العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم( مصلحة غير مباشرة ، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة  

 بأن القيمة متغيرة   م،  2022للعام  ( ريال  3,106,141سنة، وبقيمة قدرها )
 
وهي ضمن األعمال االعتيادية التي تتم بين الشركة وشركاتها التابعة، علما

 ويتم احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

لتي لكل من )رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ عبد هللا صالح  على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مرافق التشغيل "شركة تابعة" وا  املوافقة (18

وهي ضمن األعمال االعتيادية التي تتم بين الشركة   علي العثيم، وعضو مجلس اإلدارة املكرم/ عبد العزيز عبد هللا صالح العثيم( مصلحة غير مباشرة ،  

 بأن القيمة متغيرة ويتم  2022( ريال للعام  6,670,007قيمة قدرها )وشركاتها التابعة، وهي عبارة عن عقد تأجير خدمات عمالة وملدة سنة، وب
 
م،علما

 احتسابها في نهاية السنة، وال توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

رزاق العوجان  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجوف الزراعية والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ بدر حامد عبد ال املوافقة (19

سنة،     وملدة   مصلحة غير مباشرة لكونه يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الجوف الزراعية، وهي عبارة عن عقد مشتريات مواد غذائية 

 بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة، وهي معامالت تجارية  2021( ريال للعام  17,511,586قدرها )   وبقيمة
 
مستمرة تتم في سياق م، علما

 للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية . 
 
 األعمال االعتيادية ووفقا

لنائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ بدر حامد عبد    املوافقة (20 الزراعية والتي  العربية للخدمات  بين الشركة والشركة  التي تمت  على األعمال والعقود 

فيه لكونه يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العربية للخدمات الزراعية، وهي عبارة عن عقد الرزاق العوجان مصلحة غير مباشرة  

نهاية السنة، وهي  2021( ريال للعام  18,074,323قدرها )   وملدة سنة، وبقيمة   مشتريات مواد غذائية   بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
 
م، علما

 للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية .  معامالت تجارية مستمرة تتم
 
 في سياق األعمال االعتيادية ووفقا

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير للتسويق والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة املكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان    املوافقة (21

 بأن القيمة  2021( ريال للعام  210,921قدرها )   سنة، وبقيمة   وملدة   شتريات أدوات مكتبيةمصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد م
 
م، علما

 للشروط التجارية السائدة
 
دون أي شروط    متغيرة ويتم احتسابها في نهاية السنة ، وهي معامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال االعتيادية ووفقا

 . تفضيلية

بندر ناصر حمد    املوافقة (22 للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/  العامة  بين الشركة واملؤسسة  التي تمت  على األعمال والعقود 

 أنه  49,427,083( سنوات، بإيجار قدره )8)   وملدة   التميمي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار أراض ي لالستثمار
 
ال  ( ريال، علما

 توجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة املراعي والتي لعضو مجلس اإلدارة املكرم/ محمد حسن الشهيل مصلحة غير مباشرة فيها،    املوافقة (23

 بأن القيمة متغيرة ويتم احتسابها 2021للعام    ( ريال 489,178,786.57قدرها )   سنة، وبقيمة    وملدة   وهي عبارة عن عقد توريد منتجات غذائية
 
م، علما

 للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية
 
 . في نهاية السنة، وهي معامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال االعتيادية ووفقا


