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  لمساهمي مجموعة صافول ( 33)رقم العادية  غير  الجمعية العامةاجتماع  أعمال نتائج التصويت على جدول 

  ، هـ 1442رمضان    16الموافق    م2021بريل  أ   28مساء يوم األربعاء    10:00تمام الساعة    في  عقده   الذي تم
 كما يلي:  بالموافقة على كافة بنود جدول األعمال وذلك حيث جاءت نتائج التصويت  

 
  م.31/12/2020على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في  املوافقة 1

 م. 31/12/2020للسنة املالية املنتهية في  القوائم املالية املوحدةعلى  املوافقة 2

 م. 31/12/2020 في املنتهية املالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير على املوافقة 3

 .م 31/12/2020في  عن السنة املالية املنتهيةعلى إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة  املوافقة 4

 م. 31/12/2020ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  2.200.000على صرف مبلغ  املوافقة 5

مراجع حسابات الشركة من بين املرشحين بناًء على ك مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين تعيينعلى  املوافقة 6

من العام املالي  ة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع )الثاني والثالث والرابع( والسنوي ملجلس اإلدارة توصية لجنة املراجعة

حسب األتعاب املحددة    م2023م، والربع األول من العام املالي 2022من العام املالي  ةم، )والربع األول والثاني والثالث والرابع( والسنوي 2021

 في توصية لجنة املراجعة واملنشورة على موقع السوق املالية "تداول".

للسهم  ريال 0.75مليون ريال بواقع  400.5بمبلغ  م، 2020اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن العامعلى توصية مجلس  املوافقة 7

من القيمة االسمية للسهم الواحد، على أن تكون االحقية للمساهمين املالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية %  7.5الواحد والتي تمثل 

في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية )مركز االيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي  واملقيدينغير العادية العامة 

من خالل تحويلها للحسابات البنكية املربوطة بمحافظ املساهمين من خالل ، م 24/05/2021وسوف يتم توزيع األرباح في االستحقاق، تاريخ 

م استالم األرباح في املوعد املحدد يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك األهلي السعودي أو التواصل مع البنك األهلي السعودي وفي حال عد

 0122687844او فاكس رقم  share@savola.comأو من خالل البريد االلكتروني  0122687800إدارة شؤون املساهمين بمجموعة صافوال 

سهم من أسهمها العادية واالحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها بغرض تغطية األسهم  1,200,000على شراء الشركة لعدد يصل إلى  املوافقة 8

 املطلوبة للشريحة الثانية والثالثة من برنامج حوافز املوظفين طويل األجل الحالي املعتمد حسب املدة الزمنة املحددة لكل شريحة ووفقا

 من 12للمعايير والشروط والسياسات املعتمدة، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها إثني عشر )
ً
( شهرا

تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير ، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض 

ن إذا كان بمقابل، وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، كما يجوز للشركة االحتفاظ بأسهم الخزينة دون على املوظفي

بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم املوظفين ملدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حسب برنامج أسهم 

 املوظفين الحالي .

mailto:share@savola.comاو
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 في لجنة املراجعة ابتداًء من تاريخ  ملوافقةا 9
ً
على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ طارق عبد هللا القرعاوي )عضو من خارج املجلس( عضوا

 من عضو اللجنة السابق الدكتور عمرو كردي )عضو من 30/09/2022م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 6/10/2020
ً
م وذلك بدال

 لالئحة عمل لجنة املراجعة. 6/10/2020جلس( على أن يسري التعيين ابتداًء من تاريخ القرار الصادر في خارج امل
ً
 م، ويأتي هذا التعيين وفقا

 على سياسة املسؤولية االجتماعية للشركة. املوافقة 10

لصافوال(  %34,52عمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة املراعي )اململوكة بنسبة على األ  املوافقة 11

أ. بدر عبد هللا العيس ى، مصلحة غير  -. سليمان عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة اإلدارة: أوشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس 

 بأن تعامالت وعقود عام  شراء في تتمثلمباشرة فيها، 
ً
وهي عبارة عن عقود مستمرة  .مليون ريال 801.08بلغت  م، 2020منتجات غذائية علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
ً
 .تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

وشركة املراعي  واململوكة لصافوال للسكر )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية(عمال والعقود التي ستتم بين الشركة املتحدة على األ  املوافقة 12

أ. بدر   -والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة    التابعة،لصافوال( وشركاتها    %34,52)اململوكة بنسبة  

 بأن تعامالت وعقود عام بيع م تتثمل فيعبد هللا العيس ى مصلحة غير مباشرة فيها، 
ً
مليون ريال، وهي  39.19بلغت م2020نتجات السكر علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط 
ً
 .تفضيليةعبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

واململوكة لصافوال عمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( على األ  املوافقة 13

لصافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر  %34,52وشركة املراعي )واململوكة بنسبة 

 بأن تعامالت وعقود عام تتمثل فيمصلحة غير مباشرة فيها،  العيس ى،عبد هللا 
ً
بلغت م 2020بيع منتجات الدهون املتخصصة واملارجرين علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط  38.18
ً
 . تفضيليةمليون ريال، وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

 واململوكة لصافوال )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( للتسويق والتوزيع عمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العامليةعلى األ  املوافقة 14

لصافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة أ. بدر  %34,52وشركة املراعي )واململوكة بنسبة 

 بأن تعامالت وعقود عام  شراء تتمثل فيمصلحة غير مباشرة فيها،  س ى، العيعبد هللا 
ً
مليون ريال، وهي عبارة  8.89بلغت م 2020منتجات علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
ً
 .عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

عمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة ميار لألغذية )شركة تابعة لشركة عبد القادر على األ  املوافقة 15

من صافوال( ، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام  %8,23املهيدب وأوالده املالكة لنسبة 

 بأن تعامالت وعقود عام  تتمثل فيهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، عبد القادر امل 
ً
مليون  105.88بلغت  م 2020شراء منتجات غذائية، علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلي 
ً
 . ةريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

) شركة تابعة  السعودية العربية مونتي دل وشركة( )شركة تابعة لصافوال للتجزئة بنده شركةبين   والعقود التي ستتمعمال األ  على املوافقة 16

عضو و سليمان عبد القادر املهيدب مجلس اإلدارة أ.  والتي لعضو، ( من صافوال %8,23شركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة ل 

 بأن تعامالت وعقود عام  شراء منتجات غذائية ، مصلحة غير مباشرة فيها،  تتمثل في مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب
ً
م 2020علما

 وفالعادية و   األعمال  سياق  وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في،  ريال  مليون   131.64بلغت  
ً
 ودون   السائدة  التجارية  للشروط  قا

 . تفضيلية شروط أي

بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة دل مونتي العربية السعودية )شركة تابعة   عمال والعقود التي ستتمعلى األ  املوافقة 17

سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس   من صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.  %8,23لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  

 بأن تعامالت   تتمثل في ة غير مباشرة فيها، اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب، مصلح
ً
تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علما

 للشروط التجارية   الف  555بلغت    م2020وعقود عام  
ً
ريال وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

 .السائدة ودون أي شروط تفضيلية
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وشركاتها بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة نستلة العربية السعودية املحدودة   عمال والعقود التي ستتمعلى األ  املوافقة 18

، والتي لعضو مجلس اإلدارة  )من صافوال %8,23)شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده التي تملك نسبة التابعة لها 

شراء منتجات غذائية ، تتمثل في س اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيهاسليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجل أ.

 بأن تعامالت وعقود عام  
ً
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية   345.21بلغت    م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي 
ً
 .شروط تفضيليةووفقا

بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة مصنع املنهل للمياه املحدودة )شركة مملوكة  عمال والعقود التي ستتمعلى األ  املوافقة 19

سليمان عبد القادر املهيدب   من صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.  %8,23بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر املهيدب وأوالده التي تملك نسبة  

 بأن تعامالت وعقود عام  تتمثل فيوعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها، 
ً
شراء منتجات غذائية علما

    5.83بلغت    م2020
ً
للشروط التجارية السائدة مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

 .ودون أي شروط تفضيلية

شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة عبد القادر املهيدب وأوالده )املالكة لنسبة  بين ستتمعمال والعقود التي على األ  املوافقة 20

مصلحة  املهيدب، عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر  نأ. سليمامن صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة  8,23%

 بأن تعامالت وعقود عام  تأجير مواقع تتمثل فيغير مباشرة فيها، 
ً
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية  7.20بلغت  م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط 
ً
 تفضيلية.مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

)شركة تابعة لصافوال( وشركة املهباج الشامية للتجارة )شركة تابعة لشركة  عمال والعقود التي ستتم  بين شركة بنده للتجزئةعلى األ  املوافقة 21

سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة   من صافوال(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.  %8,23عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة  

داخل مراكز أسواق (  وبيع وشراء منتجات غذائية  )تأجير مواقع لبيع منتجاتها    ل فيتتمثأ. عصام عبد القادر املهيدب ، مصلحة غير مباشرة فيها،  

 بأن تعامالت وعقود عام 
ً
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال  34.31بلغت  م2020بنده علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
ً
 .العادية ووفقا

 وشركة تجميع وتدوير املخلفات املحدودة والتي بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( عمال والعقود التي ستتم بينعلى األ  املوافقة 22

تتمثل في بيع سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب مصلحة غير مباشرة فيها،    أ.  لعضو مجلس اإلدارة

 بأن تعامالت وعقود عام مخلفات كرتونية، 
ً
عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق  ريال، وهي عبارة عنمليون  5.49بلغت  م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط 
ً
 تفضيلية.األعمال العادية ووفقا

                    لعضو مجلس اإلدارة  وشركة زهور الريف والتي عمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال(على األ  املوافقة 23

تتمثل في تأجير مواقع لبيع منتجاتها مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب مصلحة غير مباشرة فيها،    املهيدب وعضوعبد القادر    نأ. سليما

 بأن تعامالت وعقود عام  داخل مراكز التسويق بنده،  
ً
مستمرة تتم في   ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجاريةألف    335بلغت    م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط 
ً
 تفضيلية.سياق األعمال العادية ووفقا

لعضو  وشركة مصنع الجزيرة للتمور واألغذية والتي عمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال(على األ  املوافقة 24

تتمثل في تأجير سليمان عبد القادر املهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب مصلحة غير مباشرة فيها،  أ. مجلس اإلدارة

 بأن تعامالت وعقود عام مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده، 
ً
ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت  ألف 32بلغت  م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تجارية مستمرة تتم في سي 
ً
 تفضيلية. اق األعمال العادية ووفقا

 % 49بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال( وشركة هرفي للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة   عمال والعقود التي ستتمعلى األ  املوافقة 25

 لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قص ي العزاوي 

 بأن تعامالت وعقود عام  إيجار م  تتمثل في مصلحة غير مباشرة فيها،
ً
مليون   43.1بلغت    م2020حالت تجارية ومشتريات تجزئة ملواد غذائية علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلي 
ً
 . ةريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا
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 % 49شركة عافية العاملية )شركة تابعة لصافوال( وشركة هرفي للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة   بين ستتمعمال والعقود التي على األ   املوافقة 26

 لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة م. معتز قص ي العزاوي 

 بأن تعامالت وعقود عام  بي  فيها تتمثل فيمصلحة غير مباشرة 
ً
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود   2.59بلغت    م2020ع منتجات زيوت طعام علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط 
ً
 .تفضيليةومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

الشركة املتحدة للسكر )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( وشركة هرفي للخدمات الغذائية  بين ستتمعمال والعقود التي على األ  املوافقة 27

لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس اإلدارة  %49اململوكة بنسبة 

 بأن تعامالت وعقود عام  ل فيتتمثم. معتز قص ي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، 
ً
مليون ريال،  2,26بلغت  م2020بيع منتجات السكر علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
ً
 .وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

عمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية )شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية( وشركة هرفي للخدمات على األ   املوافقة 28

لصافوال )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة أ. عصام عبد القادر املهيدب، وعضو مجلس   %49الغذائية اململوكة بنسبة  

 بأن تعامالت وعقود عام  تتمثل فيص ي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها، اإلدارة م. معتز ق
ً
بيع منتجات الدهون املتخصصة واملارجرين علما

 للشروط التجارية السائدة   3,39بلغت    م2020
ً
مليون ريال، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

 .ةودون أي شروط تفضيلي 

                 والتي لعضو مجلس اإلدارةوشركة دور الضيافة  عمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة تابعة لصافوال(على األ  املوافقة 29

 بأن تعامالت وعقود عام  تتمثل في ايجار محل تجاري، مصلحة غير مباشرة فيها،  العيس ى    أ. بدر عبد هللا
ً
ريال، مليون    10.50بلغت    م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط 
ً
 .تفضيليةوهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقا

وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري اململوكة  تابعة لصافوال(عمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة )شركة على األ  املوافقة 30

تتمثل مصلحة غير مباشرة فيها، ابراهيم العيس ى،  دأ. محم )ملكية مباشرة وغير مباشرة(، والتي لعضو مجلس اإلدارة %29.99لصافوال بنسبة 

 بأن تعامالت وعقود عام في ايجار محالت تجارية 
ً
، وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق ريال 33.33بلغت  م2020علما

 للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلي 
ً
 .ةاألعمال العادية ووفقا

 املوفق، وهللا 

 


