
 

 
 

 الثالثاءالشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( املنعقد يوم ملساهمي  العاديةغير محضر إجتماع الجمعية العامة 

وافق24/10/1414  م16/06/2020هـ امل

 

ًبناء
 
ًًهاًعلىًموقعًتداوًلنعالوالتيًتمًإًالعاديةغيرًًًعلىًدعوةًمجلسًاإلدارةًاملوجهةًملساهميًالشركةًلحضورًإجتماعًالجمعيةًالعامةًا

نشرًالدعوةًلإلجتماعًوجدولًاألعمالًًتمًكماًًوعلىًموقعًالشركةًاإللكترونيًم،19/05/2020الثالثاءًيومًً)السوقًاملاليةًالسعودية(

 .7158فيًالعددًرقمًم2020ًًمايو21ًاملوافقًًهـ1441ًرمضاًن28ًًالخميسًيومًالوطنًفيًصحيفةً

ًعلىًئلًالتقنيةًالحديثةساًوًبإستخدامًعنًبعدإنعقدًاإلجتماعً املوافقًًهـ21/07/1441تعميمًمجلسًهيئةًالسوقًاملاليةًبتاريخًًبناء 

ًعلىًم16/03/2020
 
ًآخرًحرصا ًإشعار ًحتى

 
ًاملدرجةًحضوريا ًبتعليقًعقدًجمعياتًالشركاتًاملساهمة ًاملتعاملينًفيًًالقاض ي سالمة

ًعبرًوسائلًالتقنيةًال ً)ًحسب24/10/1441ًًًلثالثاءايومًً،ًحيثًإنعقدًاإلجتماعًفيةًعنًُبعديثحدالسوقًاملاليةًواالكتفاءًبعقدها هـ

ًبعالساعةًالساًم16/06/2020ًتوقيتًأمًالقرى(ًاملوافقً
 
ً،مساعدًعبدًهللاًعبدًالعزيزًالنصاربرئاسةًاألستاذً/ً،ًًوةًوالنصفًمساءا

ًوبحضورًأعضاءًاملجلسًوهم:ًًًاإلجتماعًرئاسةاملفوضًمنًمجلسًاإلدارةًب

ًاألستاذً/ًسليمانًسعودًالجارهللًً-2مدًحامدًاملرزوقيًاألستاذً/ًأحمدًمحً-1

ًاألستاذً/ًمساعدًعبدهللاًالنصارً-4ًًًاألستاذ/ًسعيدًأحمدًسعيدًباسمحً-3

ً.مندوبًهيئةًالسوقًاملاليةًً–نايفًسلمانًعبدًامللكًآلًالشيخًً/األستاذًجتماعًإًلوًحضرًا

 

ماعًبسمًهللاًالرحمنًالرحيمًوبعدًأنًرحبًإلدارةًاإلجتمجلسًا،ًعضوًًصارنعبدًهللاًعبدًالعزيزًالعدًمساً/إفتتحًرئيسًالجمعيةًاألستاذً

ًعدالحضورًواملصوتينًإلكترونعنًإجماليًعددًبالحضورًأعلنً
 
النصابًالحاضرًبإجماليًنسبةًاألسهمًاملمثلةًفيًاإلجتماعًتشكلًًوً(155دً)يا

(60,714%)ً(ً ًالبالغ ًالشركة ًرأسًمال 325,000,000ًمن ً )ً ًأسهمهاريالًسعودي ًالنصابًً(000,500,32)ًوعدد ًوبذلكًيكتمل ،ً
 
سهما

ًالقانونيًلعقدًاإلجتماعًوأصبحًإنعقادًالجمعيةً
 
 .نظاميا

 

ًرئ ًًتمًبأنهًلجمعيةيسًاوأوضحًسعادة ًاألستاذ/ ًإختيار ًلجنة ًتمًتعيينًأعضاء ًكما ،ً ًللجمعية
 
ًسكرتيرا ًموس ى وفرزًًجمعحسينًمحمد

ًاألستااألصواتًوامل ًًوًداغستانيعبدًالحميدًشاملًًذ/كونةًمنً: ًذلكًمنًقبلًًوًعبدًالرحمنًعبدًهللاًباوزيراألستاذ/ تمتًاملوافقةًعلى

ًاملساهمينً.ً
ً

ًوتقريرًمجلسًاإلدارة(ًمنًالنظامًاألساس يًللشركة20ًتعديلًاملقترحًعلىًاملادةً)والًلًاألعمالًجدًوًامًحضراتكممأوقدًنوهًرئيسًاإلجتماعًبأنهً

ًملاًتمًنشرهًفيًموقعًتداولًوموقعًالشركةًعلىًوتقريرًمراقييًحساب
 
ًوتقريرًأطرافًذويًعالقةًوتقريرًلجنةًاملراجعةًوذلكًوفقا اتًالشركةً

ًًً.التيًعقدًاإلجتماعًمنًخاللهاعرضهًأمامًالسادةًاملساهمينًعبرًاملنصةًاإللكترونيةًًتمباإلضافةًإلىًماًًاإلنترنًت

ً

ً:ةدًالتاليًوالبنوهوًالتصويتًعلىًعاديةًالغيرًالعامةًأعمالًإجتماعًالجمعيةًًًلقشةًجدًوبدأتًمناوقدً

ً

 م.31/03/2020التصويتًعلىًتقريرًمجلسًاإلدارةًللعامًاملاليًاملنتهيًفيً -1
 

 م.31/03/2020مراجعًالحساباتًعنًالعامًاملاليًاملنتهيًفيًلىًتقريرًالتصويتًع -2
 

 م.31/03/2020املنتهيًفيًملاليًلعامًاعلىًالقوائمًاملاليةًعنًًاالتصويتً -3

ً

ً

 
 

ً

ً



 

 
 

 
 

ً

ً

ًفيً -4 ًاملنتهي ًاملالي ًالعام ًمن ًالنصفًالثاني ًاملساهمينًعن ًعلى ًنقدية ًأرباح ًبتوزيع ًمجلسًاإلدارة ًتوصية التصويتًعلى

31/03/2020ً ًبمبلغ 81,250,000ًًم ً ًبواقع )ً ًألفًريالًسعودي ًوخمسون ًومئتان ًمليون ًوثمانون ريال2.50ًًًً)واحد

ًللسهمًالواحد،ًعلىًأنًتكونًاألحقيةًللمساهمينًاملالكينًلألسهمًًًً%25للسهمًالواحدًوالتيًتمثلً منًالقيمةًاإلسميةً

ةًلدىًشركةًمركزًاإليداعًفيًنهايةًثانيًيومًتداولًيليًًبنهايةًتداولًيومًإنعقادًالجمعيةًواملقيدينًفيًسجلًمساهميًالشرك

.ً
 
ًتاريخًاإلستحقاق،ًوسيتمًاإلعالنًعنًتاريخًتوزيعًاألرباحًالحقا

 

ًفيً -5 ًاملنتهي ًاملالي ًالعام ًمن ًاألول ًالنصف ًعن ًنقديه ًأرباح ًمن ًتوزيعه ًتم ًبما ًاإلدارة ًمجلس ًقرار ًعلى التصويت

31/03/2020ً ًبمبلغ ًوثمان81,250,000ًم ً)واحد ً ًبواقع )ً ًألفًريالًسعودي ًوخمسون ًومئتان ًمليون ريال2.50ًًًًون

 .منًالقيمةًاإلسميةًًللسهمًالواحدً%25للسهمًالواحدًوالتيًتمثلً
ً

التصويتًعلىًتفويضًمجلسًاإلدارةًبتوزيعًأرباحًمرحليةًعلىًاملساهمينًبشكلًنصفًسنويًأوًربعًسنويًعنًالعامً -6

ًمًوتحدي31/03/2021املاليًًاملنتهيًفيً
 
ًللضوابطًواإلجراءاتًالتنظيميةًالصادرةًتنفيذا

 
دًتاريخًاالستحقاقًوالتوزيعًوفقا

 لنظامًالشركاتًوذلكًبماًيتناسبًمعًوضعًالشركةًاملاليًوتدفقاتهاًالنقديةًوخططهاًالتوسعيةًواإلستثمارية.
ً

راجعة،ًوذلكًلفحصًومراجعةًالتصويتًعلىًتعيينًمراجعًالحساباتًللشركةًمنًبينًاملرشحينًبناءًعلىًتوصيةًلجنةًامل -7

ًوتحديد2021ًمًوالربعًاألولًلعام2020ًًوتدقيقًالقوائمًاملاليةًللربعًالثانيًوالثالثًوالرابعًوالسنويًمنًالعامًاملاليً مً

 أتعابه.ًً
 

 .م31/03/2020التصويتًعلىًإبراءًذمةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًعنًالسنةًاملاليةًاملنتهيةًفيً -8
 

ريال400,000ًًً(ًريالًسعوديًوذلكًكمكافأةًألعضاءًمجلسًاإلدارةًبواقعًمبلغ2,800,000ً)التصويتًعلىًصرفًمبلغً -9

 .م31/03/2020سعوديًلكلًعضوًمنًالسادةًاألعضاءًعنًالسنةًاملاليةًاملنتهيةًفيً
ً

إلدارةًالتصويتًعلىًاألعمالًوالعقودًالتيًتمتًبينًالشركةًوشركةًالبروجًللتأمينًالتعاونيًوالتيًلنائبًرئيسًمجلسًا -10

األستاذ/ًفيصلًحمدًمباركًالعيارًمصلحةًغيرًمباشرةًفيهاً،ًوًهيًعبارةًعنًخدماتًتأمينيةًملدةًسنةًواحدةًمنًتاريخًً

01/07/2019ً ًتاريخ ًفي ًوتنتهي ًالتعامالتًمبلغ30/06/2020ًم ًقيمة ًإجمالي ًحيثًبلغ ًشروطًتفضيلية، ًيوجد ًوال م،

ًوأربعمائةًوثالثةًريالًسعودي()أحدًعشرًمليونًومائةًوتسع11,199,403ًًوقدرهً
 
 .وتسعونًألفا

 

ًمجلسًاإلدارةًًً -11 ً ًلعضو ًوالتي ً ًالتعاوني ًللتأمين ًالبروج ًوشركة ًالشركة ًبين ًتمت ًالتي ًوالعقود ًاألعمال ًعلى التصويت

ًاألستاذ/ًأحمدًمحمدًحامدًاملرزوقيًمصلحةًغيرًمباشرةًفيهاً،ًوهيًعبارةًعنًخدماتًتأمينيةًملدةًسنةًواحدةًمنًتاريًخ

01/07/2019ً ًتاريخ ًفي ًوتنتهي ًالتعامالتًمبلغ30/06/2020ًم ًقيمة ًإجمالي ًحيثًبلغ ًشروطًتفضيلية، ًيوجد ًوال م،

ًوأربعمائةًوثالثةًريالًسعودي(11,199,403ًوقدرهً
 
 .)أحدًعشرًمليونًومائةًوتسعًوتسعونًألفا

 

اراتً،ًوالتيًلكلًمنًسموًالشيخًحمدًالتصويتًعلىًاألعمالًوالعقودًالتيًتمتًبينًالشركةًوشركةًبيًكيًس يًلإلستش -12

ًعبدًهللاًً ًواألستاذ/ ًنائبًرئيسًمجلسًاإلدارة ًمباركًالعيار ًفيصلًحمد ًواألستاذ/ ًرئيسًمجلسًاإلدارة صباحًاألحمد

يعقوبًبشارةًعضوًمجلسًاإلدارةًمصلحةًغيرًمباشرةًفيهاًوهيًعبارةًعنًتعاقدًإلستشاراتًمختلفةًملدةًسنةًواحدةً

مًوالًيوجدًشروطًتفضيلية،ًحيثًبلغًإجماليًقيمةًالتعامالت31/03/2020ًمًوتنتهيًفيًتاريخ01/04/2019ًمنًتاريخً

ًوستمائةًوسبعةًريالًسعودي(861,607ًمبلغًوقدرهً
 
 ً.)ثمانمائةًوواحدًوستونًألفا

 



 

 
 

اذ/ًفيصلًحمدًالتصويتًعلىًالوديعةًالتيًتمتًبينًالشركةًوبنكًالخليجًاملتحد،ًوالتيًلنائبًرئيسًمجلسًاإلدارةًاألست -13

ًفيهاًوهيًعبارةًعنًوديعةًملدةً يوماًوالًيوجدًشروطًتفضيلية،ًحيثًبلغًإجمالي35ًًمباركًالعيارًمصلحةًغيرًمباشرة

 ً.)خمسينًمليونًوستمائةًوخمسةًوعشرونًألفًريالًسعودي(50,625,000ًقيمةًالوديعةًمبلغًوقدرهً

 
 

  ركةًاألساس،ًاملتعلقةًبإدارةًالشركة.(ًمنًنظامًالش20التصويتًعلىًًتعديلًاملادةًالعشرونً) -14

 

 

كماًقامًرئيسًاإلجتماعًبطلبهًللمساهمينًبتوجيهًأيًأسئلةًأوًإستفساراتًتتعلقًبتقريرًمراقبًالحساباتًالخارجي،ًحيثًلمًيقمًأيًً

ً ًمداخلة ًبأي ًًفيمساهم ًالحسابات ًمراجع ًمكتب ًممثل ًمن ًذلك ًبعد ًحيثًطلبًرئيسًاإلجتماع ًالشأن، ًهذا ًفي الخارجيًمتعلقة

ًأحمدً ًالسيد/ ًاملراجعة ًاملراجعةًبواسطةًعضوًمجلسًاإلدارةًوعضوًلجنة ًتقريرًلجنة ًذلكًقراءة ًتلى بالتفضلًبمغادرةًاإلجتماع.

ًمحمدًحامدًاملرزوقي.

 

ً:ًأرجوًً،ًقاًجدولًاألعمالبواإلستفسارتًالخاصةًبهمًفيماًيتعلقًًللمناقشةللسادةًاملساهمينًوبعدًذلكًفتحًرئيسًاإلجتماعًاملجالً
 
ئال

ًًًأنًيتفضل.ًأيًسؤالًأوًإستفساراإلخوةًاملساهمينًًًمنًيلدىًأإذاًكانً

ً

االخوةًالكرام،ًماهيًمنفعةًالشركةًمنًزيادةًأعضاءًمجلسًاالدارة؟ًحيثًانًازديادًاالعضاءًهوًزيادةًفيًالتكلفةًعلىًالشركة،ًوفيًسً:ً

ً؟نفسًالوقتًسدافكوًليستًمتعددةًاالنشطةًفبالتاليًالًأرىًمنفعةًحقيقة،ًأرجوًذكرًأسبابكمًشاكراًلكمًومقدرا

ً ًسيساعدًفيًكثيرج: ًالتعديلًهذا
 
ًيعلمًالجميعًأنًهنالكًعددًسبعةًأعضاءًطبعا ًكما

 
ًديمومةًاملجلسًأوال ًمنهمًأعضاءًمنًاستقرار

مستقلينًوأنًهنالكًأعضاءًتنفيذيينًوأعضاءًغيرًتنفيذيينًفبالتاليًعندًإنتهاءًفترةًاألعضاءًاملستقلينًوالتيًمدتهاًثالثةًسنواتًالً

ً ًفبالتالي ًلهم، ًالتجديد ًقاًإرتأىيمكن ًيضمنًاملجلسًأنًيوسع ًكي ًأعضاء ًمنًسبعة
 
ًبدال ًتسعة ًإلى ًمجلسًاإلدارة ًأعضاء عدة

ًعلىًالتعاقبًعلىًمجلسًاإلدارةًوبالتاليًاستقطابًأشخاصًذويًخبرةًتفيدًفيًمجالًعملًالشركةًكماًأنًالشركاتً
 
اإلستقرارًأوال

ً ًسدافكو ًبحجم ًالسوق ًفي ًاملوجودة ًالخبرات ًمن ًلإلستفادة ًاملجلس ًأعضاء ًزيادة ًإلى ًخططًتحتاج ًهنالك ًأن ًكما السعودي

ًمنًوجود2030و2020ًًاستراتيجيةًرسمتهاًسدافكوًتتماش ىًمعًرؤيةًوتوجهًالدولةًلعامً
 
خبراتًكبيرةًتفيدًاملجلسًً،ًكماًالًبدًأيضا

ًفيًهذاًاملجالً.

ً؟هلًيوجدًنيةًلزيادةًرأسًمالًالشركةًمنًخاللًرسملةًاألرباحس:ً

ً.اآلًنًالًيوجدًنيةًللشركةًفيًذلكًج:ً

ًهلًيوجدًنيةًلالستحواذًعلىًأيًشركةً؟اوًايًخطةًتوسعيةًواضحة؟س:ً

ًالنواياًموجودةًوالحمدهللًوننتظرًمتىًتتاحًالفرصًاملناسبةًلإلستحواذ.ًج:ً

 

ًعلىًالشركةًحتىًهذهًاللحظةًواملتوقعةًفيًاأليامًالقادمة؟19ً-ماهيًأثارًكوفيدسً:ً

ومعًذلكً،ًفقدً فيًبعضًاألحيانًعلىًفرقًاملبيعاتًوالعملياتًعلىًسيرعملياتناًالعادية.ًًلمًنسلمًمنًأثارًفيروسًكوروناً،ًحيثًأثرتج:ًً

تمكناًمنًمواصلةًإنتاجًمنتجاتناًوبيعهاًولكنناًبحاجةًإلىًاتخاذًخطواتًلضمانًصحةًورفاهيةًموظفيناًوعائالتهمًفيًاملقامًاألولً،ً

ًونتوقعًأنهًبمجردًانقضاءًهذهًا ً ًقبلًبتكلفةًإضافيةًللشركة. ًنعملًبها ًللعودةًإلىًالطريقةًالتيًكنا ا لفترةً،ًسيستغرقًاألمرًوقت 

.
 

ًكوروناً،ًلكنناًنشعرًأنًالتأثيرًعلىًاملدىًالطويلًسيكونًضئيال

 

 

 



 

 
 

 

  العادية غير العامة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 

 القرارنص 
وافقون  وافقون  امل  املمتنعون  غير امل

 النسبة عدد األصوات 
عدد  

 األصوات
 النسبة

عدد  

 األصوات
 النسبة

ًللعامًً ًاإلدارة ًمجلس ًتقرير ًعلى التصويت

ًم.31/03/2020املاليًاملنتهيًفيً
19,338,389ً98.00452%ً310 0.00157%ً393,441 1.99391% 

التصويتًعلىًتقريرًمراجعًالحساباتًعنً

ًم.31/03/2020العامًاملاليًاملنتهيًفيً
19,338,389ً98.00452%ً310 0.00157%ً393,441 1.99391% 

ًالعامً ًعن ًاملالية ًالقوائم ًعلى التصويت

ًم.31/03/2020املاليًاملنتهيًفيً
19,338,352ً98.00433%ً347 0.00176%ً393,441 1.99391% 

التصويتًعلىًتوصيةًمجلسًاإلدارةًبتوزيعًً

ًالنصفً ًعن ًاملساهمين ًعلى ًنقدية أرباح

ًفيًً ًاملنتهي ًاملالي ًالعام ًمن الثاني

31/03/2020ً ًبمبلغ 81,250,000ًًم

ًوخمسونً ًومئتان ًمليون ًوثمانون )واحد

ً ً ًبواقع )ً ًسعودي ًريال ريال2.50ًًًًألف

ًتمثلً منًالقيمةًً%25للسهمًالواحدًوالتي

ًتكونً ًأن ًعلى ًالواحد، ًللسهم ً اإلسمية

ًبنهايةًً ًلألسهم ًاملالكين ًللمساهمين األحقية

ًفيًً ًواملقيدين ًالجمعية ًإنعقاد ًيوم تداول

ًمس ًمركزًسجل ًشركة ًلدى ًالشركة اهمي

ًتاريخًً ًيلي ًتداول ًيوم ًثاني ًنهاية ًفي اإليداع

اإلستحقاق،ًوسيتمًاإلعالنًعنًتاريخًتوزيعًً

.
 
ًاألرباحًالحقا

19,339,794ً98.01164%ً31 0.00016%ً392,315 1.9882% 



 

 
 

ًتمًً ًبما ًمجلسًاإلدارة ًقرار ًعلى التصويت

ًالنصفًاألولًً ًعن ًنقديه ًأرباح ًمن توزيعه

ًالعام ًًمن ًفي ًاملنتهي م31/03/2020ًاملالي

)واحدًوثمانونًمليون81,250,000ًًبمبلغً

ومئتانًوخمسونًألفًريالًسعوديً(ًبواقعًًً

ًللسهمًالواحدًوالتيًتمثل2.50ًً ًًً%25ريالً

ً.منًالقيمةًاإلسميةًًللسهمًالواحد

19,339,805ً98.0117%ً20 0.0001%ً392,315 1.9882% 

ًاإلدارًة ًمجلس ًتفويض ًعلى ًًالتصويت

ًاملساهمينًبشكلً ًأرباحًمرحليةًعلى بتوزيع

نصفًسنويًأوًربعًسنويًعنًالعامًاملاليًً

ً ًفي ًتاريخ31/03/2021ًًاملنتهي ًوتحديد م

ًللضوابطً
 
ًوفقا ًوالتوزيع االستحقاق

ً
 
ًتنفيذا ًالصادرة ًالتنظيمية واإلجراءات

لنظامًالشركاتًوذلكًبماًيتناسبًمعًوضعً

ًوخط ًالنقدية ًوتدفقاتها ًاملالي طهاًالشركة

ًالتوسعيةًواإلستثمارية.

19,339,815ً98.01175%ً10 0.00005%ً392,315 1.9882% 

ًالحساباتً ًمراجع ًتعيين ًعلى التصويت

للشركةًمنًبينًاملرشحينًبناءًعلىًتوصيةً

ًومراجعةً ًلفحص ًوذلك ًاملراجعة، لجنة

وتدقيقًالقوائمًاملاليةًللربعًالثانيًوالثالثً

ًاملالي ًالعام ًمن ًوالسنوي م2020ًًوالرابع

ًمًًوتحديدًأتعابه.2021ًوالربعًاألولًلعامًً

ًالنسبة%ًعددًاألصواتًاالسم

(ً ًكوبرز ًهاوس ًووتر (PWCًبرايس

ًقانونيون(ًً ًومراجعون )محاسبون

ًريالًسعودًي610,000ً

ً

297,187 1.50611% 

ًالعامليةً ًيونغ ًآند ًآرنست السادة/

(ً ً)محاسبونE&Yًاملحدودة )

ً ًقانونيون( 720,000ًًومراجعون

ًلًسعودًيريا

ً

17,470,907 

 

88.54036% 

 

 

(ً ًجي ًإم ًبي ًالفوزانKPMGًًكي )

ًومراجعونًً ً)محاسبون والسدحان

ًريالًسعودًي395,000ًًقانونيون(ً

ً

98,745 0.50043% 

 %9.45311 1,865,301ًممتنع
 



 

 
 

ًمجلسً ًأعضاء ًذمة ًإبراء ًعلى التصويت

ًفيً ًاملنتهية ًاملالية ًالسنة ًعن اإلدارة

ً.م31/03/2020

19,225,429ً97.43205%ً110,720 0.56112%ً395,991 2.00683% 

(ً ًمبلغ ًصرف ًعلى (2,800,000ًالتصويت

ريالًسعوديًوذلكًكمكافأةًألعضاءًمجلسًً

ًبواقعًمبلغً ريالًسعودي400,000ًًاإلدارة

ًعنًالسنةً ًاألعضاء لكلًعضوًمنًالسادة

ً.م31/03/2020املاليةًاملنتهيةًفيً

19,311,182ً97.86664%ً9,790 0.04961%ً411,168 2.08375% 

ًتمتًً ًالتي ًوالعقود ًاألعمال ًعلى التصويت

بينًالشركةًوشركةًالبروجًللتأمينًالتعاونيًً

ًاألستاذ/ً ًرئيسًمجلسًاإلدارة ًلنائب والتي

ًغيرً ًمصلحة ًالعيار ًمبارك ًحمد فيصل

ًخدماتً ًعن ًعبارة ًهي ًو ،ً ًفيها مباشرة

ًتاريخًً ًمن ًواحدة ًسنة ًملدة تأمينية

01/07/2019ً ًفي ًوتنتهي تاريخًًم

ًشروط30/06/2020ًً ًيوجد ًوال م،

تفضيلية،ًحيثًبلغًإجماليًقيمةًالتعامالتً

ً ًوقدره ًعشر11,199,403ًًًمبلغ )أحد

ًوأربعمائةًً
 
مليونًومائةًوتسعًوتسعونًألفا

ًً.وثالثةًريالًسعودي(

19,261,688ً97.61581%ً6,968 0.03531%ً463,484 2.34888% 

ًتمتًً ًالتي ًوالعقود ًاألعمال ًعلى التصويت

نًالشركةًوشركةًالبروجًللتأمينًالتعاونيًًًبي

والتيًلعضوًًمجلسًاإلدارةًًاألستاذ/ًأحمدًً

ًمباشرةً ًغير ًمصلحة ًاملرزوقي ًحامد محمد

ًملدةً ًتأمينية ًخدمات ًعن ًعبارة ًوهي ،ً فيها

ً ًتاريخ ًمن ًواحدة م01/07/2019ًسنة

ًتاريخً ًفي ًوالًيوجد30/06/2020ًًوتنتهي م،

ًقيم ًإجمالي ًبلغ ًحيث ًتفضيلية، ةًشروط

ً ًوقدره )أحد11,199,403ًًًالتعامالتًمبلغ

ً
 
ًألفا ًوتسعون ًوتسع ًومائة ًمليون عشر

ًً.وأربعمائةًوثالثةًريالًسعودي(

19,267,375ً97.64463%ً2,931 0.01485%ً461,834 2.34052% 



 

 
 

 

ًتمتًً ًالتي ًوالعقود ًاألعمال ًعلى التصويت

بينًالشركةًوشركةًبيًكيًس يًلإلستشاراتً

ً ًالشيخ ًسمو ًمن ًلكل ًوالتي ًصباحً، حمد

ًواألستاذ/ً ًاإلدارة ًمجلس ًرئيس األحمد

ًرئيسً ًنائب ًالعيار ًمبارك ًحمد فيصل

ًيعقوبً ًهللا ًعبد ًواألستاذ/ ًاإلدارة مجلس

ًغيرً ًمصلحة ًاإلدارة ًمجلس ًعضو بشارة

ًتعاقدً ًعن ًعبارة ًوهي ًفيها مباشرة

ًمنً ًواحدة ًسنة ًملدة ًمختلفة إلستشارات

ً ًتاريخ01/04/2019ًًتاريخ ًفي ًوتنتهي م

ًشروط31/03/2020ًً ًيوجد ًوال م

تفضيلية،ًحيثًبلغًإجماليًقيمةًالتعامالتً

ً ًوقدره ًوواحد861,607ًًًمبلغ )ثمانمائة

ًوستمائةًوسبعةًريالًسعودي(
 
ً.وستونًألفا

19,267,388ً97.6447%ً5,958 0.03019%ً458,794 2.32511% 

ًبينً ًتمت ًالتي ًالوديعة ًعلى التصويت

ًلنائبً ًوالتي ًاملتحد، ًالخليج ًوبنك الشركة

ًفيصلًحمدًًر ًاألستاذ/ ئيسًمجلسًاإلدارة

مباركًالعيارًمصلحةًغيرًمباشرةًفيهاًوهيً

ً ًملدة ًوديعة ًعن ًيوجد35ًًعبارة ًوال يوما

ًقيمةً ًإجمالي ًبلغ ًحيث ًتفضيلية، شروط

ً ًوقدره ًمبلغ 50,625,000ًًالوديعة

)خمسينًمليونًوستمائةًوخمسةًوعشرونً

ًً.ألفًريالًسعودي(

19,265,187ً97.63354%ً6,342 0.03214%ً460,611 2.33432% 

(20ًالتصويتًعلىًًتعديلًاملادةًالعشرونً)

ًبإدارةًً ًاملتعلقة ًاألساس، ًالشركة ًنظام من

  الشركة.

19,183,239ً97.21824%ً113,209 0.57373%ً435,692 2.20803% 
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 قبل التعديل: 
دة تنتخبهم اجلمعية العامة العادية مل سبعة أعضاءيتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من 

ال تزيد عن ثالث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول جملس إدارة من اتريخ صدور القرار الوزاري 
 الصادر إبعالن حتويل الشركة.

 

 

 بعد التعديل:
ملدة  تنتخبهم اجلمعية العامة العادية تسعة أعضاءيتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من  

د عن ثالث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول جملس إدارة من اتريخ صدور القرار الوزاري ال تزي
 الصادر إبعالن حتويل الشركة.

 

 
The proposed amendment to the company's articles of 

association 
Article (20): The management of the Company 

 
 
Before Amendment: 
The management of the company shall be undertaken by a board 
of directors consisting of Seven members to be elected by the 
ordinary general assembly of shareholders for a period not 
exceeding three years, and the term of the first board of directors 
shall commence from the date of issuing the Ministerial Resolution 
for conversion of the company. 
 
After Amendment: 
The management of the company shall be undertaken by a board 
of directors consisting of Nine members to be elected by the 
ordinary general assembly of shareholders for a period not 
exceeding three years, and the term of the first board of directors 
shall commence from the date of issuing the Ministerial Resolution 
for conversion of the company. 
 
 

 


