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 جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(

ي تمام الساعة السابعة مساًء  من يوم األربعاء 11/20/  1442ـه )حسب تقويم أم القرى(، 
 
المنعقد بمشيئة هللا تعاىل ف

 الموافق 2021/06/30م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة: 
ي التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة  .1

 
 .2020ديسمبر  31للعام الماىلي المنتهي ف

ي  .2
 
  2020ديسمبر  31التصويت عىل القوائم المالية عن العام الماىلي المنتهي ف

ي  .3
 
كة عن العام الماىلي المنتهي ف

 .2020ديسمبر  31التصويت عىل تقرير مراجعي حسابات الشر

التصويت عىل تعيي   مراجعي الحسابات من بي   المرشحي   بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص  .4

ي والثالث والسنوي من العام الماىلي و 
والرب  ع األول من عام  2021مراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثان 

 . م ،وتحديد أتعابهم2022

( ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىلي المنتهي 4.030.822رصف مبلغ)التصويت عىل  .5

ي 
 
 م2020ديسمبر  31ف

ي الفقرة )التصويت عىل تفويض  .6
خيص الوارد ف  ( من المادة 1مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالبر

كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حتر نهاية دورة  الحادية والسبعي   من نظام الشر

ي الضوابط واإلجراءات 
وط الواردة ف   للشر

ً
 مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا

ً
التنظيمية الصادرة تنفيذا

كات المساهمة المدرجة كات الخاصة بشر  . لنظام الشر

ي  .7
 م.  2020ديسمبر  31التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماىلي المنتهي ف 

ي العربية للمضخات، وهي جهة لرئي .8 كة كي إس نر
كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر

س التصويت عىل األعمال والعقود التر

ة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة  بأن ، مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غب  مباشر
ً
علما

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية،م هي عبارة عن وثائق تأمي   2020التعامالت التر ألف  782وبقيمة  بدون شر

 )ريال سعودي. )مرفق

ي ستتم بي   ال .9
ق األوسط، وهي جهة لرئيس التصويت عىل األعمال والعقود التر اين الشر كة توراي ميبر كة وبي   شر شر

 بأن 
ً
ة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية،م وهي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التعامالت التر ألف  984وبقيمة  بدون شر

 )ودي. )مرفقريال سع

كة تنسيق المدن  .10 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
ي سكيب، وهي جهة لرئيس  -التصويت عىل األعمال والعقود التر

ستر

 بأن 
ً
ة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية،يقة تأمي   م هي عبارة عن وث2020التعامالت التر ألف  1,717وبقيمة  بدون شر

 )ريال سعودي. )مرفق

كة تامبي   السعودية، ، وهي جهة لرئيس مجلس  .11 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
التصويت عىل األعمال والعقود التر

 
ً
ة حيث كان يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما بأن التعامالت  اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية، م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التر ألف ريال  2,473وبقيمة بدون شر

 )سعودي. )مرفق

كة عبدهللا أبو نيان التجارية، ، وهي جهة لرئيس  .12 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
التصويت عىل األعمال والعقود التر

 بأن مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيا
ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما ن مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية،م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التعامالت التر ألف  4,992وبقيمة  بدون شر

 )ريال سعودي. )مرفق
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كة أنظمة القياس والتحكم، ، .13 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
وهي جهة لرئيس  التصويت عىل األعمال والعقود التر

 بأن 
ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية، م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التعامالت التر ألف  532وبقيمة بدون شر

 )ريال سعودي. )مرفق

 

ي  .14
ق األوسط للزراعة،التصويت عىل األعمال والعقود التر كة الشر كة وبي   شر وهي جهة لرئيس  ستتم بي   الشر

 بأن 
ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية، م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التعامالت التر ألف  545وبقيمة بدون شر

 )عودي. )مرفقريال س

ونية والكهربائية، .15 كة الصناعات اإللكبر كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
وهي جهة  التصويت عىل األعمال والعقود التر

 بأن 
ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية، رة عن وثيقة تأمي   م هي عبا2020التعامالت التر ألف  241 وبقيمة بدون شر

 )ريال سعودي. )مرفق

كة القدرة العربية، .16 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
وهي جهة لرئيس مجلس اإلدارة  التصويت عىل األعمال والعقود التر

 بأن ا
ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما ي تمت األستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غب  مباشر

لتعامالت التر

وط تفضيلية، م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020خالل العام   )ألف ريال سعودي. )مرفق 446وبقيمة بدون شر

كة السعودي الفرنسي كابيتال، .17 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
وهي جهة لعضو  التصويت عىل األعمال والعقود التر

ي مصلحة غب  مب
 بأن مجلس اإلدارة األستاذ/ يوسف اليوسف 

ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما اشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية، م هي عبارة عن حساب إستثمار 2020التعامالت التر بقيمة  بدون شر

 )ألف ريال سعودي. )مرفق288,600

كة جوبار الدولية، وهي جهة لرئيس مجلس اإل  .18 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
دارة التصويت عىل األعمال والعقود التر

ي تمت 
 بأن التعامالت التر

ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما األستاذ/ راكان أبو نيان مصلحة غب  مباشر

وط تفضيلية، م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020خالل العام   )ألف ريال سعودي. )مرفق 837وبقيمة بدون شر

كة وبي   ال .19 ي ستتم بي   الشر
كة العقارية السعودية، وهي جهة تابعة لعضو التصويت عىل األعمال والعقود التر شر

ة حيث يشغل فيها عضو مجلس  مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام  إدارة،
 بأن التعامالت التر

ً
وط تفضيلية،م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020علما  بدون شر

 )رفقألف ريال سعودي. )م 74وبقيمة 

 

كة مجموعة العيس القابضة، ، وهي جهة لعضو ا .20 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
لتصويت عىل األعمال والعقود التر

ة حيث يشغل فيها عضو مجلس  مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام  إدارة،
 بأن التعامالت التر

ً
وط تفضيليةم هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020علما وبقيمة  بدون شر

 )ألف ريال سعودي. )مرفق 118,472

كة رؤية العالمية لالستثمار، وهي جهة لرئيس  .21 كة وبي   شر ي ستتم بي   الشر
التصويت عىل األعمال والعقود التر

 بأن مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبون
ً
ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، علما يان مصلحة غب  مباشر

ي تمت خالل العام 
وط تفضيلية،م هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التعامالت التر ألف  515وبقيمة  بدون شر

 )ريال سعودي. )مرفق

كة وبي   شر  .22 ي ستتم بي   الشر
وهي جهة  كة العدادات السعودية المحدودة،التصويت عىل األعمال والعقود التر

ة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة،لرئيس   بأن  مجلس اإلدارة األستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غب  مباشر
ً
علما

ي تمت خالل العام 
وط تفضيليةم هي عبارة عن وثيقة تأمي   2020التعامالت التر ألف  179وبقيمة  ،بدون شر

 ريال سعودي. )مرفق


