
 

 

 مجموعة أسترا الصناعية

 )اإلجتماع األول(   العادية الجمعية العامةنتائج التصويت على جدول أعمال  

 هـ 29/08/1442 الموافق  م11/04/2021  األحد
 

والتي عقدت في تمام يسر مجلس ادارة مجـموعة أستــرا الصناعية إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول(  
بعد اكتمال ومن خالل وسائل التقنية الحديثة    هـ  29/08/1442م الموافق  11/04/2021بتاريخ    االحد( مساء يوم  06:30الساعة )

% من األسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت    64.74 تالنصاب القانوني إلنعقاد اإلجتماع بنسبة حضور بلغ 
 الجمعية على النحو التالي:  على جدول أعمال

 
للسنة المالية المنتهية في    الموافقة (1  .م31/12/2020على القوائم المالية الموحدة للشركة 

الحسابات للسنة المالية المنتهية في الموافقة   (2   .م31/12/2020على تقرير مراجع 

إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في  الموافقة   (3  .م31/12/2020على تقرير مجلس 

المالية  و  برايس وترهاوس كوبرز  الخارجي السادة/حسابات  العلى تعيين مراجع    الموافقة (4  للربعذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم 

المالي  لالثاني و الثالث و السنوي    .و تحديد أتعابه، م2022من العام المالي  لربع األول وا م2021لعام 

األمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصريالتي تمت بين الشركة ود  على األعمال والعقوالموافقة   (5 وخالد   )غير تنفيذي( مستشفى 

فيه غير مباشرة  أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة  )غير تنفيذي(  )غير تنفيذي( وغسان عقيل    وكميل بن سعد الدين )غير تنفيذي( المصري

لعام  والمتمثلة ب بأن مبلغ ايرادات العقد   ( لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.258,348,2بلغ ) م2020عقد مبيعات أدوية، علماً 

والتي للسادة/ صبيح المصري )غير تنفيذي( وخالد المصري  مزارع أستراشركة التي تمت بين الشركة و على األعمال والعقود  الموافقة   (6

اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيه)غير تنفيذي( وكميل بن سعد   والمتمثلة   الدين )غير تنفيذي( وغسان عقيل )غير تنفيذي( أعضاء مجلس 

لعام    ،مبيعات أسمدةبعقد   بأن مبلغ ايرادات العقد   ( لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.3,875,967بلغ ) م2020علماً 

والتي للسادة/ صبيح المصري  فرع االنشاءات  –الشركة العربية للتموين والتجارة والتي تمت بين الشركة  على األعمال والعقود  الموافقة   (7

اإلدارة  تنفيذي( أعضاء مجلس  وغسان عقيل )غير  تنفيذي(  )غير  الدين  سعد  وكميل بن  )غير تنفيذي(  المصري  وخالد  )غير تنفيذي( 

بأن مبلغ  تركيب واصالح انشاءات حديدية  بعقدثلة  والمتم  مصلحة غير مباشرة فيه علماً  لعام  ايرادات  ،  ( 505,998بلغ )  م2020العقد 

 لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.

ري فرع االنشاءات والتي للسادة/ صبيح المص  –على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة الموافقة   (8

اإلدارة  تنفيذي( أعضاء مجلس  وغسان عقيل )غير  تنفيذي(  )غير  الدين  سعد  وكميل بن  )غير تنفيذي(  المصري  وخالد  )غير تنفيذي( 

بعقد   بأن مبلغ  مبيعات أثاثمصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة  لعام  ايرادات  ، علماً  ( لاير وذلك بالشروط 200,000م بلغ )2020العقد 

 السائدة.التجارية 

والعقود    علىالموافقة   (9 واألعمال  الشركة  بين  تمت  لالتصاالتشركة    التي  وخالد  نور  تنفيذي(  )غير  صبيح المصري  للسادة/  والتي 

  المصري )غير تنفيذي( وكميل بن سعد الدين )غير تنفيذي( وغسان عقيل )غير تنفيذي( أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيه

لعام خدمات انترنتعقد  ة بوالمتمثل بأن مبلغ مصروفات العقد    ( لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.1,429,579بلغ )  م2020،علماً 



 

 

والتي للسادة/ صبيح المصري )غير تنفيذي( وخالد المصري  مزارع أستراشركة  التي تمت بين الشركة واألعمال والعقود    علىالموافقة   (10

اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيه)غير تنفيذي(   والمتمثلة   وكميل بن سعد الدين )غير تنفيذي( وغسان عقيل )غير تنفيذي( أعضاء مجلس 

 ( لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.253,941بلغ ) م2020،علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام  نقل بضائععقد  ب

والتي للسادة/ صبيح المصري )غير تنفيذي(   الفرع التجاري -  أسترا الغذاءشركة    وركة  التي تمت بين الش على األعمال والعقود  الموافقة   (11

اإلدارة مصلحة غير  أعضاء مجلس  تنفيذي(  )غير  وغسان عقيل  تنفيذي(  )غير  الدين  سعد  وكميل بن  )غير تنفيذي(  المصري  وخالد 

بعقد شراء منتجات غذائية مباشرة فيه لعام    ،والمتمثلة  بأن مبلغ مصروفات العقد   وذلك بالشروط ( لاير1,388,299بلغ )  م2020علماً 

 التجارية السائدة.

فرع االنشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري   –على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة الموافقة   (12

تنفيذي( أعضا وغسان عقيل )غير  تنفيذي(  )غير  الدين  سعد  وكميل بن  )غير تنفيذي(  المصري  وخالد  اإلدارة )غير تنفيذي(  ء مجلس 

( 4,522,277م بلغ )2020مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصالح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 

 لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.

اشتراك  الموافقة   (13 اإلدارة  عضو  على  تنفيذي(مجلس  من  االستاذ/  صبيح المصري )غير  وذلك   في عمل  الشركة،  نظير  شأنه منافسة 

بجمهورية الجزائر،شركة ملكيته ب يتمثل في    الكندي   .إنتاج االدويةالتي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة 

 نظير ملكيته شأنه منافسة الشركة، وذلك  في عمل من  االستاذ/  خالد المصري )غير تنفيذي(مجلس اإلدارة عضو  على اشتراك  الموافقة   (14

 .إنتاج االدويةالتي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة يتمثل في    الكندي بجمهورية الجزائر،شركة  ب

اإلدارة االستاذ/  الموافقة   (15 اشتراك عضو مجلس  وذلك  نظير   كميل بن سعدالدينعلى  من شأنه منافسة الشركة،  )غير تنفيذي( في عمل 

بجمهورية الجزائر، التي تزاول   يتمثل في إنتاج االدوية.ملكيته بشركة الكندي   نشاطا ًمماثالً للشركة 

وذلك  نظير  غسان عقيلعلى اشتراك عضو مجلس اإلدارة االستاذ/  الموافقة   (16 عضوية  )غير تنفيذي( في عمل من شأنه منافسة الشركة، 

يتمثل في إنتاج    في مجلس مديرين التي تزاول نشاطا ًمماثالً للشركة  بجمهورية الجزائر،   االدوية.شركة الكندي 

 .م31/12/2020على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ الموافقة   (17

صرف مبلغ  الموافقة   (18 لاير مكافأة600,000)إجمالي  على  اإلدارةمن    4لعدد    (  مجلس  في   أعضاء  المنتهية  المالية  السنة  وذلك عن 

 .م31/12/2020

الواحد وبإجمالي   0.75م بواقع 2020اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي على توصية مجلس  الموافقة   (19 لاير للسهم 

يوم انعقاد 7.5لاير بنسبة    60,000,000مبلغ قدره   بنهاية تداول  لألسهم  المالكين  تكون األحقية للمساهمين  % من رأس المال على أن 

سجل مسا في  والمقيدين  العامة  نهاية ثاني يوم تداول الجمعية  )مركز اإليداع( في  شركة مركز إيداع األوراق المالية  لدى  الشركة  همي 

 .م20/04/2021بتاريخ توزيع األرباح   يتمعلى أن يلي تاريخ االستحقاق،  

 .ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة  ةسياس على تعديل الموافقة   (20

 
 

 وهللا الموفق،،


