مجموعة أسترا الصناعية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية (اإلجتماع األول)
األحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ
 ) 1التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
 ) 2التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
 ) 3التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
 ) 4التصويت على تعيين مراجع حسا بات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق
القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2021م والربع األول من العام المالي 2022م ،و تحديد أتعابه.
 ) 5التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى األمير فهد بن سلطان والتي للسادة /صبيح المصري (غير تنفيذي)
وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير
مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيع ات أدوية ،علما ً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2020م بلغ ( )2,348,258لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة( .مرفق)
 ) 6التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة /صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري
(غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة
بعقد مبيعات أسمدة ،علما ً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2020م بلغ ( )3,875,967لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة( .مرفق)
 ) 7التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع االنشاءات والتي للسادة /صبيح المصري
(غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضا ء مجلس اإلدارة
مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصالح انشاءات حديدية ،علما ً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2020م بلغ ()505,998
لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة( .مرفق)
 ) 8التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع االنشاءات والتي للسادة /صبيح المصري
(غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أثاث ،علما ً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2020م بلغ ( )200,000لاير وذلك بالشروط
التجارية السائدة( .مرفق)
 ) 9التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور لالتصاالت والتي للسادة /صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد
المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيه
والمتمثلة بعقد خدمات انترنت،علما ً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ ( )1,429,579لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
(مرفق)

 ) 10التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة /صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري
(غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة
بعقد نقل بضائع،علما ً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ ( )253,941لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة( .مرفق)
 ) 11التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء  -الفرع التجاري والتي للسادة /صبيح المصري (غير
تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية ،علما ً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ ( )1,388,299لاير وذلك بالشروط
التجارية السائدة( .مرفق)
 ) 12التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع االنشاءات والتي للسادة /صبيح المصري
(غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تن فيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصالح انشاءات حديدية ،علما ً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ ()4,522,277
لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة( .مرفق)
 ) 13التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة االستاذ /صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة ،وذلك نظير
ملكيته ب شركة الكندي بجمهورية الجزائر ،التي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة يتمثل في إنتاج االدوية( .مرفق)
 ) 14التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة االستاذ /خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة ،وذلك نظير
ملكيته ب شركة الكندي بجمهورية الجزائر ،التي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة يتمثل في إنتاج االدوية( .مرفق)
 ) 15التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة االستاذ /كميل بن سعدالدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة ،وذلك نظير
ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر ،التي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة يتمثل في إنتاج االدوية( .مرفق)
 ) 16التصويت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة االستاذ /غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة ،وذلك نظير عضوية
في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر ،التي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة يتمثل في إنتاج االدوية( .مرفق)
 ) 17التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م.
 ) 18التصويت على صرف مبلغ إجمالي ( )600,000لاير مكافأة لعدد  4من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م.
 ) 19التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بواقع  0.75لاير للسهم الواحد
وبإجمالي مبلغ قدره  60,000,000لاير بنسبة  %7.5من رأس المال على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم
انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم
تداول يلي تاريخ االستحقاق ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً.
 ) 20التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة( .مرفق)

نموذج التوكيل
المحترمين

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،،وبعد،،

نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم اال كتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد على عبر وسائل التقنية الحديثة
وذلك حرصا سال مة المساهمين ،وذلك في إطار دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات
الصحية وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ( )COVID-19وبناء على ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية
العامة العادية بمشيئة هللا تعالى عن طريق وسا ئل التقنية الحديثة ،وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام
التصويت اإلل كتروني عن بعد وذلك عبر الموقع اإللكتروني الخاص بخدمة تداوالتي www.tadawulaty.com.sa
علما بأن التسجيل في خدمة تداوالتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
االحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

تقرير لجنة المراجعة
للسنة المنتهية في 2020/12/31م

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
االحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

وثائق جدول األعمال من ( )5الى ()12
تبيلغ بالتعامالت التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

إلى السادة المساهمين
شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة
قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعامالت مع األطراف ذوي العالقة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2020والخاصة بشركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") المعد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقا ً
للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة  71من نظام الشركات ("التبليغ").
الموضوع
إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من إدارة الشركة واعتمده رئيس مجلس اإلدارة كما هو مرفق
بهذا التقرير والمقدم لنا.
المعايير
إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة ( )71من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (1437 – 2015هـ)
والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعامالت أو العقود المبرمة لحساب الشركة
مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ("المجلس") ،فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح العتمادها من
قبل الجمعية العامة للشركة .ويجب على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت
في المجلس للموافقة على تلك المعامالت أو العقود .يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة بالمعامالت والعقود
التي يكون لدى عضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.
مسؤولية اإلدارة
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها .تتضمن هذه المسؤولية أيضا ً،
تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية ،سوا ًء
كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ( ،)25برج اململكة ،ص.ب ،8282 .الرايض  ،11482اململكة العربية السعودية

هاتف ،+966 )11( 211-0400 :فاكسwww.pwc.com/middle-east ،+966 )11( 211-0401 :

استقاللنا ورقابتنا للجودة
لقد التزمنا بمتطلبات االستقاللية لقواعد السلوك المهني واألخالقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات
األخالقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمعتمد في المملكة العربية السعودية التي تتضمن االستقاللية
ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك
المهني.
يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم ( )1المعتمد في المملكة العربية السعودية ،وبنا ًء عليه يحتفظ بنظام شامل
لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات
النظامية والتنظيمية التي تنطبق.
مسؤوليتنا
إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استنادا ً إلى اإلجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا
عليها .لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقا لمعيار التأكيد الدولي ( 3000المعدل)" ،ارتباطات التأكيد بخالف
عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والذي يتطلب منا تخطيط
وتنفيذ هذا االرتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم
بالمتطلبات التي تنطبق من المادة ( )71من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
تخضع اإلجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا ،والذي يتضمن تقييما ً لمخاطر مثل إخفاق األنظمة والرقابة ،سوا ًء
كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ .وعند القيام بهذه التقييمات لألخطار ،فإننا نأخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة
بالتزام الشركة بمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ .تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري
لألدلة المؤيدة لألنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقا ً لمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات.
باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.
ملخص العمل المنجز
قمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة ( )71من نظام
الشركات عند إعداد هذا التبليغ:
•

مناقشة اإلدارة حول عملية الحصول على األعمال والعقود من الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
بشكل مباشر أو غير مباشرة مع الشركة.

•

الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعامالت والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من
أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

•

فحص محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس اإلدارة المعني بإبالغ المجلس بتلك
المعامالت والعقود التي أبرمها عضو مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وأن عضو
مجلس اإلدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.

•

فحص التأكيد ال ذي تم الحصول عليه بواسطة الشركة من عضو مجلس اإلدارة المعني حول األعمال والعقود
المنفذة من قبل عضو مجلس اإلدارة خالل العام ،والحصول على تأكيد بعدم وجود معامالت من أعضاء مجلس
اإلدارة االخرين الذين لم يكن لهم أي معامالت خالل العام.

•

اختبار توافق المعامالت والعقود المدرجة والمفصح عنها في اإليضاح رقم ( )11حول القوائم المالية الموحدة
المراجعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م مع تلك المدرجة في التبليغ.
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قيود مالزمة
تخضع إجراءاتنا الخاصة باألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقا ً لمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات
لقيود مالزمة ،وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات ال يتم اكتشافها .عالوة على ذلك ،ال يجوز االعتماد على هذه
اإلجراءات كدليل لمدى فعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ ،خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في
مناصب ذات سلطة أو ثقة.
يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط
التأكيد رقم ( 3000المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية .ونتيجة لذلك ،كانت طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات
المبينة أعاله لجمع األدلة الكافية المالئمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول ،وبالتالي
تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خالل ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.
لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية الرتباطات
الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وعليه فإننا ال نبدي رأي مراجعة او فحص فيما يتعلق بكفاية األنظمة
والرقابة.
يتعلق هذا االستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وال يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً ألي تواريخ
أو فترات مستقبلية ،حيث قد يطرأ تغيير على األنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.
استنتاج التأكيد المحدود
استنادا ً إلى األعمال المبينة في هذا التقرير ،لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم ،من جميع النواحي
الجوهرية ،بالمتطلبات التي تنطبق من المادة ( )71من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معامالت األطراف ذوي
العالقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
تقييد االستخدام
تم إعداد هذا التقرير ،بما في ذلك استنتاجنا ،بنا ًء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس
إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة ( )71من نظام الشركات .ال يجوز استخدام
هذا التقرير ألي غرض آخر أو توزيعه أو االقتباس منه أو اإلشارة إليه ،فيما عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية
ومساهمي الشركة ،دون الحصول على موافقتنا المسبقة.
برايس وترهاوس كوبرز

__________
مفضل عباس علي
ترخيص رقم 447
 27رجب  1442هـ
( 11مارس )2021
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مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
االحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

وثائق جدول األعمال من ( )13الى ()16
تبيلغ باألنشطة المنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
االحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

وثائق جدول األعمال ()20
جدول مقارنة تعديالت سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة

جدول مقارنة تعديالت سياسة ومعايير وإجراءات
العضوية في مجلس اإلدارة
مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية

جدول مقارنة تعديالت سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة
المادة  /الفقرة

المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

المادة
السادسة:
مكافأة
أعضاء
المجلس:

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه – نظير عضويتهم في
المجلس  -مبلغا ً معينا ً أو بدل حضورعن الجلسات (يعادل مبلغ ثالثة
آالف لاير عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس أو لجانه) أو مزايا
عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ،ويجوز الجمع بين إثنين أو
أكثر من هذه المزايا .وفي جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما
يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية
مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويا ً وفق مانص عليه نظام الشركة األساسي
ونظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه – نظير عضويتهم
في المجلس – مبلغا ً معينا ً أو بدل حضور عن الجلسات (يعادل مبلغ
ثالثة آالف لاير عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس أو لجانه) أو
مزايا عينية أو نقدية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ،
وفي جميع األحوال ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو المجلس اإلدارة
من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويا ً وفقا ً
ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها
الجهة المختصة.

