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 لشركة جاز العربية للخدمات ملساهمي  العادية غير  اجتماع الجمعية العامة محضر 

افق 10/09/3144 االثنينيوم  املنعقد    م11/04/2202هـ املو

 
والذي تم إعالنها    (االول )االجتماع    العادية   غير   اجتماع الجمعية العامة  على دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة لحضور   ء  بنا

"تداول  السعودية  املالية  السوق  املوافق  18/08/1443 بتاريخ  "بموقع  الوقائية   .م21/03/2022هـ  واإلجراءات  للجهود   
 
ودعما

( املستجد  كورونا  لفيروس  للتصدي  العالقة  وذات  املختصة  الصحية  الجهات  قبل  من  للجهود COVID-19واالحترازية   
 
وامتدادا  )

، فقد كانت انتشاره التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع ةاملتواصل

 الدعوة بأن تعقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. 

 

عبدالرحمن خالد  / ستاذاأل  برئاسةعن طريق وسائل التقنية الحديثة  ( مساء  10:00في تمــام الساعة )( األول )االجتماع انعقد  وعليه  

 :أسمائهم   التاليةوبحضور أعضاء مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة الدبل  

 

 والرئيس التنفيذي   مجلس اإلدارة نائب رئيس  فيصل خالد الدبل ستاذ/  األ   -1

 عضو مجلس اإلدارة منصور عبدالعزيز البصيلي  ستاذ/  األ   -  2

 اإلدارةعضو مجلس  محمد سليمان الحربي    / املهندس  -  3

 عضو مجلس اإلدارةفواز عبدهللا دانش  ستاذ/  األ   -  4

 ورئيس العمليات التشغيلية  عارف خالد الدبل عضو مجلس اإلدارة  /املهندس  -5
 

 ، االجتماع ممثل هيئة السوق املالية األستاذ/ سليمان بن سعد الزكري   وحضر 

 التالية أسمائهم:   (BDO)   مراجع الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  يممثلكما حضر  

 ة أحمد الجمعستاذ/  األ  -1

 عثمان نديمستاذ/  األ   -  2

 

افتتح رئيس الجمعية )االجتماع    بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية  غير  ( للجمعية العامة  االول و
 
العادية مرحبا

 حيث كانت بيانات حضور املساهمين كالتالي:   االول لتجاوز نسبة حضور املساهمين النصاب القانوني لبدء االجتماع 

 
 النسبة  عدد األسهم  عدد املساهمين  

 % 94.38 14,913,402 63 اإللكتروني )عن بعد(   الحضور 

 
 لنظام الشركات والنظام األساس للشركة. 

 
 طبقا

 
 وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحا

dave
E-Stamp



 

 

 

 

 

 9من2صفحة

 للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز   خالد جمال الدبل  /املهندسرئيس الجمعية تعيين  قترح  ا و 
 
سكرتيرا

رئيس الجمعية من سكرتير   طلبو   الزهراني عبدهللا  ماجد  واألستاذ/    عرفاتعلي  رضا    / األستاذاألصوات واملكونة من  

 التصويت. نتائج  وقراءة  جدول االعمال و قراءة االسئلة   باستعراض بنود  يبدأن  أالجمعية  

   .على السادة املساهمين والحاضرين  بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة

الحسابات والقوائم املالية عن السنة املالية   مراجعممثل مراجع الحسابات تالوة تقرير  الجمعية من    سكرتير ثم طلب  

استعداده للرد على أي استفسارات من قبل   ممثل مراجع الحسابات أبدىوبعد تالوة التقرير م، 31/12/2021املنتهية في 

مراجع الحسابات من الجلسة الستكمال    يالجمعية خروج ممثل  سكرتير طلب  وحيث أنه لم يرد أي سؤال،    املساهمين،

 . مناقشة بنود جدول األعمال

 بتالوة تقرير لجنة املراجعة للجمعية العامة.فواز عبدهللا دانش  بعد ذلك قام رئيس لجنة املراجعة األستاذ/ 

م املالية النصف سنوية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائ وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم  

 . م31/12/2022والسنوية للسنة املالية املنتهية في  

الجمعية عن فتح باب املناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى املجلس حسب جدول   سكرتير وبعد ذلك أعلن  

 األعمال، حيث كانت كالتالي:

  مقارنة بالعام املاض ي؟   2021االجمالي في عام  ما سبب االنخفاض الكبير في هامش الربح  :  1س

 ب   ةقامت حكومتنا الرشيد  2020في عام  :  1ج
 
واستفادت الشركة كسائر الشركات في   ،من ضمنها ساند مبادرات كريمة جدا

كما قامت الشركة في مبادرة داخلية في   ، خفض في مصاريف الشركةعن ذلك    ونتج   ةالسوق السعودي من هذه املبادر 

املبادرة،   مع  تماشيا  تقريبا  املقدار  بنفس  املوظفين  التنفيذيين وبعض  املدراء  اتب  رو تفض  خفض  أعضاء  كما  ل جميع 

 .  2020مجلس اإلدارة واللجان العاملة بالتنازل عن مكافآتهم لعام  

ل بعودة االمور كما كانت عليه قبل الجائحة فمن ءتفانبدأنا ن الجائحة بدأت تتالش ى وهلل الحمد أبحكم  2021وفي عام 

 املكافآت وقمنا 
 
كما كانت عليه بحكم أنهم شركاءنا في النجاح وعادت ايضا اتب املوظفين  الوضع الطبيعي ان تعود رو

مة املقبلة مرحلة املهللاستثمار  مما تسبب في ارتفاع التكلفة، حيث أنهم  موظف جديد    50باإلضافة إلى ذلك بتوظيف  

  والتي متفائلين بأنها ستعود على الشركة وعلى االقتصاد بالنفع بإذن هللا.

 رباح ذلك العام استثنائية وغير مستدامة ولن تتكرر؟أن  أ: هل يمكن التوقع  2س
 

خذ ما بين  أاملشاريع ي وتنفيذ  ،  ستدامة وكما تعلم بأنه جزء من الدخل للشركة يأتي من قسم املشاريعابإذن هللا هناك  :  2ج

سمتها أعلى    فإنفإذا كنت في املراحل التشغيلية    املشاريع  مراحل تنفيذ  على عتمد الربحية  ت  سنة ونصف إلى ثالثة سنوات و 

من سماتها كانت كثير من املشاريع    2020ن عام  أ  2021و عام    2020حة ما بين عام  ئ الفرق بجانب عوامل الجا، و في أرباحها

بين سنتين إلى ثالث سنوات، فهوامش الربح تكون أعلى بكثير، فالدائرة هذه تتكرر    يذ وليس التوريدالتنففي مرحلة   ما 

 ومتفائلون   ة ى بحصظلذلك الديمومة موجودة طاملا توجد فرص في السوق وطاملا نحن وهلل الحمد نح
 
سوقية صحية جدا

 . بإذن هللاباملستقبل 
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 ؟2022رباح لعام  االيرادات واأل ما هي توقعاتكم لنمو  :  3س
 

بإذن هللا في حكومتنا الرشيد:  3ج وتوجهاتها واهتمامها في االقتصاد السعودي والسوق السعودي وفي   ةنحن متفائلين 

و املشاريع   ال شكالقادمة.  الجائحة  مما  زوال  بأن  بإذن هللا يمنحنا    فيه  أفضل  سيكون  القادم  بأن   
 
جدا مريح  شعور 

 وسيكون لنا 
 
 سوف تساعدنا على تطور مصادر دخلنا.   نصيب في حصة سوقية صحية جدا

 هل يمكن للمساهمين التوقع باستمرار نمو االرباح من االستثمارات في ظل هذه البنود االستثنائية في العام املاض ي؟ :  4س
   

كما تعلم بأن البعض ، و ياتنفس املستو نها إذا لم تزيد عن ما تحقق، فسنحافظ على االقل على  بأمتفائلين بإذن هللا :  4ج

أننا بدأنا نرى   ، وبحمد هللاوكلها مرتبطة في نشاط السوق ومشاريع السوق   ةمن هذه االستثمارات خدمية وبعضها تصنيعي

 حة وفترتها. ئ أن النشاط يزيد شيئا فشيئا بعد الجا

 

 : هل تنوي الشركة الدخول في مشاريع الطاقة املتجددة ومشاريع نيوم؟ 5س

سواء  مشاريع نيوم أو غيرها من املشاريع، لدينا خدمات وشركات عاملية تتيح لنا الفرصة للمنافسة بإذن هللا وسوف : 5ج

 . بإذن هللا  ننافس على جميع الفرص التي تطرح في مجالنا في السوق السعودي
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لجنة مراجعة وفرز األصوات بفحص ومراجعة محضر فرز االصوات )نتائج التصويت( املستلم من    أعضاءبعد ذلك قام    

 شركة مركز إيداع األوراق املالية(  وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:)

 جدول االعمال 

 ممتنعون  غير موافقون  موافقون  البنود  م

1 
 14,898,004 م. 31/12/2021التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في  

99.89675 % 

884 

0.00593 % 

14,514 

0.09732 % 

2 
التصــويت على تقرير مراجع حســابات الشــركة عن الســنة املالية املنتهية في 

 .م31/12/2021

14,898,004 

99.89675 % 

884 

0.00593 % 

14,514 

0.09732 % 

3 
ــي  فـ ـــة  ــيـــ ــهـ ــتـ ــنـ املـ ـــة  ــيـــ ـــالـ املـــ ـــة  ـــنـــ ــــ ــــ لـــلســـ ــلـــس اإلدارة  مـــجـ ــقـــريـــر  تـ ــى  ــلـ عـ ـــت  ـــويـــ ــــ ــــ الـــتصـــ

 .م31/12/2021

14,897,530 

99.89357 % 

1,358 

0.00911 % 

14,514 

0.09732 % 

4 
ــاء مجلس اإلدارة عن الســـــنة املالية املنتهية  التصـــــويت على إبراء ذمة أعضـــ

 .م31/12/2021في 

14,780,156 

99.84816 % 

1,041 

0.00703 % 

21,435 

0.14481 % 

5 

ـــــاح نقـــــديـــــة بمبل    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيـــــة مجلس اإلدارة بتوزيع أربــــ ـــ ــــ ـــــويـــــت على توصـــ ــــ التصـــ

ــــــاهمين عن  ) 31,600,000) ــــ ـــــهم( على املســـ ــــ ـــــعودي )ريــالين لكــل ســـ ــــ ريــال ســـ

ـــة فــي   املــنــتــهــيـــ ـــة  ـــالــيـــ املـــ ـــة  ـــــــنـــ ــــ ـــة م  31/12/2021الســـ تــكــون األحــقــيـــ عــلــى أن   ،

ـــــهم بنهــايـة تـداول يوم انعقــاد الجمعيــة العــامـة  ــــ ــــــاهمين املـالكين لاســـ ــــ للمســـ

ــــركة مركز إيداع األوراق  ــــ ــــركة لدى شـــ ــــ ــــاهمي الشـــ ــــ ــــجل مســـ ــــ واملقيدين في ســـ

ـــــتحقاق، على املالية )مركز اإليداع( في ن ــــ هاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االســـ

. 15أن يبدأ توزيع األرباح خالل 
 
 يوما

14,899,543 

99.90707 % 

22 

0.00015 % 

13,837 

0.09278 % 

6 

التصــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــركة وشــــركة إليوت جاز 

ـــــــاء  مجلس  ـــــــتري( والتي ألعضـــ ـــــــعودية للخدمات املحدودة )مشـــ العربية الســـ

ــــل   ــــ ــــو غير تنفيذي( وفيصـــ ــــ ــادة عبدالرحمن خالد الدبل  )عضـــ ــ ــــ اإلدارة  الســـ

خالد الدبل )عضــو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــو تنفيذي( مصــلحة  

ـــــ  ــــ ــا ع وتقـــديم الخـــدمـــات )غير مبـــاشـــ ــ ــــ ــــ رة(  فيهـــا، وهي عبـــارة عن  )بيع البضـــ

ــاليــــة املنتهيــــة  في  املــ ــنــــة  ـــ ــــ ــامــــل عن  الســـ ــالي التعــ  بــــأن  إجمــ
 
ــا الفنيــــة( ،  علمــ

ـــذه  2,625,637بـلـ  )م  31/12/2021 هـــ ـــأن  بـــ الـعـلـم   مـع  ــــــعـودي،  ــــ ـــال ســـ ( ريـــ

 التعامالت  تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,764,664 

99.74351 % 

1,017 

0.00687 % 

36,951 

0.24962 % 

7 

ـــــركــة إيجــل  ــــ ـــــركــة وشـــ ــــ ـــــويــت على األعمــال والعقود التي تمــت بين الشـــ ــــ التصـــ

ـــاء  مجلس   ــــ ـــتري( والتي ألعضـــ ــــ ـــعودية املحدودة )مشـــ ــــ بورغمان العربية الســـ

ــــل   ــــ ــــو غير تنفيذي( وفيصـــ ــــ ــادة  عبدالرحمن خالد الدبل )عضـــ ــ ــــ اإلدارة  الســـ

ــ  ـــ ــــ ــالـــد الـــدبـــل  )عضـــ ـــــو تنفيـــذي(  وعـــارف خـ ــــ ــالـــد الـــدبـــل )عضـــ و تنفيـــذي(  خـ

ــا ع  وتقــديم   ــــ ــــ ـــــرة(  فيهــا،  وهي عبــارة عن ) بيع  البضـــ ــــ ـــــلحــة  )غير مبــاشـــ ــــ مصـــ

  بأن  إجمالي التعامل عن  الســنة  املالية  املنتهية  
 
الخدمات  الفنية (، علما

بـــــأن هـــــذه 4,630,721بل  )م 31/12/2021في   ـــــعودي، مع العلم  ــــ ( ريـــــال ســـ

 التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

14,758,421 

99.70133 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.2918 % 

8 

ــــتر  ــــ ــــركة الســـ ــــ ــــركة وشـــ ــــ ــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

ـــتري( والتي  ـــــــدودة )مشـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــعودية للخدمات املحــــ ـــتروميت العربية الســـ انســـ

ـــــو غير   ــــ )عضـــ الــدبــل  ـــــــادة عبــدالرحمن خــالــد  ــــ ـــــــاء مجلس اإلدارة الســـ ــــ ألعضـــ

14,757,651 

99.69613 % 

1,787 

0.01207 % 

43,194 

0.2918 % 

dave
E-Stamp
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تنفيذي( وفيصل خالد الدبل )عضو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضـــــو  

مباشــرة( فيها، وهي عبارة عن )بيع البضــا ع وتقديم   تنفيذي( مصــلحة )غير 

ــــنة املالية املنتهية في  ــــ  بأن إجمالي التعامل عن الســـ
 
الخدمات الفنية(، علما

)م  31/12/2021 ـــذه 337,171بـــلـــ   هـــ ـــأن  بـــ الـــعـــلـــم  مـــع  ــعـــودي،  ــ ــــ ــــ ـــال ســـ ريـــ  )

 التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

9 

ــــــركة أف أس  ــــــود التي تمت بين الشركة وشــــ ــــــال والعقــــ التصويت على األعمــــ

ــــــاء مجلس  ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــدودة )مشتري( والتي ألعضــــ ــــــة املحــــ ــــــة السعوديــــ إليوت العربيــــ

اإلدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضو غير تنفيذي( وفيصل خالد 

ـــــــو تنفيذي( وعارف خالد الدبل ) عضو تنفيذي( مصلحة )غير  الدبل )عضــــ

ــــــا ع وتقـديم الخـدمـات الفنيـة(،  ــــ ـــــرة( فيهـا، وهي عبـارة عن )بيع البضـــ ــــ مبـاشـــ

ــــــنة املالية املنتهية في   بأن إجمالي التعامل عن الســـ
 
بل  م  31/12/2021علما

تتم دون    103,500) ـــامالت  التعـــ ـــذه  هـــ ـــأن  بـــ العلم  ،  مع   ـــــعودي  ــــ ـــال ســـ ( ريـــ

 شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,757,145 

99.69271 % 

1,787 

0.01207 % 

43,700 

0.29522 % 

10 

التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة يوكوجاوا 

ــــس اإلدارة  ــــ ــــاء مجلــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــة السعودية )مشتري( والتي ألعضــــ ــــ للخدمات العربيــــ

الســادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضــو غير تنفيذي( وفيصــل خالد الدبل  

ـــــارة عن )بيع البضا ع  )عضو تنفيذي( مصلحة )غير مباشرة( فيها، وهي عبــــ

ــنــة املــاليــة وتقــ  ـــ ــــ  بــأن إجمــالي التعــامــل عن الســـ
 
ديم الخــدمــات الفنيــة(، علمــا

بــــأن 716,120بل  )م  31/12/2021املنتهيــــة في   ـــــعودي، مع العلم  ــــ ( ريــــال ســـ

 هذه التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,759,421 

99.70135 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.29178 % 

11 

ــــــركة وشركة أف أس  ــــــود التي تمت بين الشــــ ــــــال والعقــــ التصويت على األعمــــ

ــتري( والتي ألعضاء  ــ ــــدودة )مشــــ ــــات املحــــ ــة للخدمــــ ــ ــة السعوديــــ ــ إليوت العربيــــ

ـــــو غير تنفيـــذي(   ــــ )عضـــ ــالـــد الـــدبـــل  ـــادة عبـــدالرحمن خـ ــــ ــــ مجلس اإلدارة الســـ

وفيصل خالد الدبل )عضـــــو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضو تنفيذي(  

ير مباشرة( فيها، وهي عبارة عن )بيع البضا ع وتقديم الخدمات مصلحة )غ

في  املنتهيــــــة  املــــــاليــــــة  ــنــــــة  ـــ ــــ الســـ عن  بــــــأن إجمــــــالي التعــــــامــــــل   
 
علمــــــا الفنيــــــة(، 

)م  31/12/2021 ـــذه 189,498بـــلـــ   هـــ ـــأن  بـــ الـــعـــلـــم  مـــع  ــعـــودي،  ــ ــــ ــــ ـــال ســـ ريـــ  )

 التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,757,145 

99.69271 % 

1,787 

0.01207 % 

43,700 

0.29522 % 

12 

التصـويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـركة وشـركة جاز فيكتور 

ـــاء مجلس اإلدارة  ــــ ــــ ـــة املحدودة )مشـــتري( والتي ألعضـــــــ ــــ ــــ ـــة الســـعوديــــ ــــ ــــ العربيــــ

الســادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضــو غير تنفيذي( وفيصــل خالد الدبل  

ـــــلحــة )غير   ــــ ـــــو تنفيــذي( مصـــ ــــ )عضـــ ـــــو تنفيــذي( وعــارف خــالــد الــدبــل  ــــ )عضـــ

ـــــرة( فيهـا ــــ ــــــا ع وتقـديم الخـدمـات الفنيـة(، مبـاشـــ ــــ ، وهي عبـارة عن )بيع البضـــ

ــــــامل عن  الســنة  املالية  املنتهية  في  ــــ  بأن  إجمالي التعــــ
 
م  31/12/2021علما

تتم دون  172,143بل  ) التعـــــامالت  بـــــأن هـــــذه  ـــــعودي، مع العلم  ــــ ( ريـــــال ســـ

 شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,757,145 

99.69271 % 

1,787 

0.01207 % 

43,700 

0.29522 % 

13 

ــــــركة برودنت  ــــــ ــــ ــــــركة وشــــ التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــ

ـــــــاء مجلس اإلدارة  ـــــــ ــــ ـــــــة املحدودة )مشتري( والتي ألعضــــ ـــــــ ــــ ـــــــة السعوديــــ العربيــــ

الســادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضــو غير تنفيذي( وفيصــل خالد الدبل  

14,757,651 

99.69613 % 

1,787 

0.01207 % 

43,194 

0.2918 % 

dave
E-Stamp
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ـــــلحــة )غير   ــــ ـــــو تنفيــذي( مصـــ ــــ )عضـــ ـــــو تنفيــذي( وعــارف خــالــد الــدبــل  ــــ )عضـــ

ــا ع وتقــــــديم الخدمــــــات الفنيــــــة(، مباشرة( فيه ا، وهي عبارة عن )بيــــــع البضــــ

ــالية املنتهيـــة في   بأن إجمالي التعـــامل عن السنة املـ
 
ــا بل  م  31/12/2021علمـ

ــــروط 304,722) ــــعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شـــ ( ريال ســـ

 تفضيلية أو مزايا. 

14 

ـــــركــة إيجــل  ــــ ـــــركــة وشـــ ــــ ـــــويــت على األعمــال والعقود التي تمــت بين الشـــ ــــ التصـــ

ــاء مجلس اإلدارة  بورغمان العربية السعودية املحـــدودة )با ـــع( والتي ألعضـ

الســادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضــو غير تنفيذي( وفيصــل خالد الدبل  

ـــــلحــة )غير   ــــ ـــــو تنفيــذي( مصـــ ــــ )عضـــ ـــــو تنفيــذي( وعــارف خــالــد الــدبــل  ــــ )عضـــ

 بـــــــأن إجمـــــــالي التعـــــــامل مباشرة( فيه
 
ا، وهي عبارة عن )شراء بضا ع(، علمـــــــا

ـــــة في  ــــ ــــ ــالية املنتهيــــ ـــ ــــ ــــ ـــــنة املــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ  )م  31/12/2021عن الســـ ــــ ــــ ( ريال 168,122بلــــ

 سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.  

14,757,651 

99.69613 % 

1,787 

0.01207 % 

43,194 

0.2918 % 

15 

ــتر   ــــ ــــ ــــــركة الســــــ ــــ ــــــركة وشــــــ ــــ التصــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــ

ع( والتي ألعضاء  انستروميت العربيـــــة السعوديـــــة للخدمـــــات املحـــــدودة )با 

ـــــو غير تنفيـــذي(   ــــ )عضـــ ــالـــد الـــدبـــل  ـــادة عبـــدالرحمن خـ ــــ ــــ مجلس اإلدارة الســـ

وفيصــل خالد الدبل )عضــو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــو تنفيذي( 

 بأن 
 
ــــــــا ع(، علمــــــا مصــــــلحة )غــــــير مبــــــاشرة( فيهــــــا، وهي عبــــــارة عن )شــــــراء بضــــ

ـــــة في  ــــ ــالية املنتهيــــ ـــ ــــ ـــــنة املــــ ــــ ـــــامل عن الســــ ــــ ـــــــــ ــــ ــالي التعــــ ـــ ــــ م بل  31/12/2021إجمــــ

ــــروط 332,764) ــــعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شـــ ( ريال ســـ

 تفضيلية أو مزايا. 

14,757,651 

99.69613 % 

1,787 

0.01207 % 

43,194 

0.2918 % 

16 

التصــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة يوكوجاوا 

ـــــادة  ــاء مجلس اإلدارة الســــ ـــ للخدمات العربية السعودية )با ع( والتي ألعضــــ

عبدالرحمن خالد الدبل )عضــــــو غير تنفيذي( وفيصل خالد الدبل )عضـــــو  

ـــــــارة عن )تلقي الخدما ـــــــا، وهي عبــــ ـــــــرة( فيهــــ ـــــــة )غير مباشــــ ت تنفيذي( مصلحــــ

في  املنتهيــــــة  املــــــاليــــــة  ــنــــــة  ـــ ــــ الســـ عن  بــــــأن إجمــــــالي التعــــــامــــــل   
 
علمــــــا الفنيــــــة(، 

ـــذه 4,701,691بــلــ  )م  31/12/2021 هـــ ـــأن  بـــ الــعــلــم  مــع  ــــــعــودي،  ــــ ـــال ســـ ( ريـــ

 التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,759,421 

99.70135 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.29178 % 

17 

ـــركة أف أس  ــــ ـــركة وشـــ ــــ ـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

إليوت العربية الســـعودية للخدمات املحدودة )با ع( والتي ألعضـــاء مجلس 

اإلدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضو غير تنفيذي( وفيصل خالد 

ـــــــير   الدبل )عضو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضو تنفيذي( مصلحة )غــــ

ـــالي مبــاشر   بأن إجمـ
 
ـــات الفنية(، علمــا ــ ـــارة عن )تلقي الخدمـ ــ ة( فيهــا، وهي عبـ

ــالية املنتهيــــــة في  (  1,319,593بل  )م  31/12/2021التعــــــــــــامل عن الســــــنة املــــ

ــيلية أو  ريال ســـــعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شـــــروط تفضـــ

 مزايا. 

 

14,758,421 

99.70133 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.2918 % 

18 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جــاز فيكتور 

ــــاء مجلـــس اإلدارة السادة  العربيـــة السعوديـــة املحـــدودة )بـــا ع( والتي ألعضــ

عبدالرحمن خالد الدبل )عضـــو غير تنفيذي( وفيصـــل خالد الدبل )عضـــو 

14,757,546 

99.69542 % 

1,892 

0.01278 % 

43,194 

0.2918 % 

dave
E-Stamp
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فيها، تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــو تنفيذي( مصــلحة )غير مباشــرة( 

ـــــــنة  ـــــــامل عن الســــ ـــــــ ــــ ـــــــالي التعــــ  بأن إجمــــ
 
ـــــــا وهي عبارة عن )شراء بضا ع(، علمــــ

ـــــالية املنتهيــــة في  ( ريال سعودي، مع العلم 472,918بل  )م  31/12/2021املـــ

 بأن هذه التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

19 

ــــتر  ــــ ــــركة الســـ ــــ ــــركة وشـــ ــــ ــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

ــــاء مجلس   انستروميت العربية السعودية للخدمـــات املحـــدودة والتي ألعضــ

اإلدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضو غير تنفيذي( وفيصل خالد 

الدبل )عضــــو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــــو تنفيذي( مصــــلحة )غير  

ـــــرة ــــ ــالي  مبـــــاشـــ بـــــأن إجمـــ  
 
ــا ــا، وهي عبـــــارة عن )إيرادات إيجـــــارات(، علمـــ ( فيهـــ

( ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم 1,938,202التعامل بل  )

 دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,758,421 

99.70133 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.2918 % 

20 

ــــتر  ــــ ــــركة الســـ ــــ ــــركة وشـــ ــــ ــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

ـــاء مجلس   ـــات املحــدودة والتي ألعضـ انستروميت العربيــة السعوديــة للخدمـ

ــــل  ــــو غير تنفيذي( وفيصـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــادة عبدالرحمن خالد الدبل )عضـــ اإلدارة الســـ

خالد الدبل )عضــو تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــو تنفيذي( مصلحة 

 بأن إجمالي التعامل )غير  
 
ـــــرة( فيها، وهي عبارة عن )دعم مالي(، علما ــــ مباشـــ

بـــأن هـــذه التعـــامالت تتم دون 2,240,000بل  ) ـــــعودي، مع العلم  ــــ ( ريـــال ســـ

 شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,758,316 

99.70062 % 

1,122 

0.00758 % 

43,194 

0.2918 % 

21 

ـــركة أف أس  ــــ ـــركة وشـــ ــــ ـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

ـــــاء مجلس اإلدارة الســــادة  إليوت العربيــــة السعوديــــة املحدودة والتي ألعضـــ

عبدالرحمن خالد الدبل )عضــــو غير تنفيذي( وفيصل خالد الدبل )عضــــو  

تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــــو تنفيذي( مصلحة )غير مباشرة( فيها، 

بــلــ   ـــل  ـــامـــ ـــالــي الــتــعـــ إجــمـــ ـــأن  بـــ  
 
ـــا ـــارات(، عــلــمـــ )إيــرادات إيــجـــ ـــارة عــن  وهــي عــبـــ

ــــروط 549,157) ــــعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شـــ ( ريال ســـ

 تفضيلية أو مزايا. 

14,757,651 

99.69613 % 

1,787 

0.01207 % 

43,194 

0.2918 % 

22 

ـــركة أف أس  ــــ ـــركة وشـــ ــــ ـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

إليوت السعودية للخدمـات املحدودة والتي ألعضـاء مجلس اإلدارة السـادة  

عبدالرحمن خالد الدبل )عضــــو غير تنفيذي( وفيصل خالد الدبل )عضــــو  

تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضــــو تنفيذي( مصلحة )غير مباشرة( فيها، 

بــلــ  وهــ  ـــل  ـــامـــ ـــالــي الــتــعـــ إجــمـــ ـــأن  بـــ  
 
ـــا ـــارات(، عــلــمـــ )إيــرادات إيــجـــ ـــارة عــن  ي عــبـــ

ــــروط 274,579) ــــعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شـــ ( ريال ســـ

 تفضيلية أو مزايا. 

14,757,651 

99.69613 % 

1,787 

0.01207 % 

43,194 

0.2918 % 

23 

التصويت على األعمــــــال والعقــــــود التي تمت بين الشــــــركة وشــــــركة تي   ي  ر 

العربيـة املـحدودة والتي ألعضـاء مجلس اإلدارة الســـــــادة عبدالرحمن خالد 

ــــو تنفيذي( وعارف  ــــل خالد الدبل )عضـــ ــــو غير تنفيذي( وفيصـــ الدبل )عضـــ

ــــرة( فيها، وهي عب ــــلحة )غير مباشـــ ــــو تنفيذي( مصـــ ارة عن خالد الدبل )عضـــ

بل  ) ـــل  ـــامـــ ـــالي التعـــ ـــأن إجمـــ بـــ  
 
ـــا ـــارات(، علمـــ ـــال 718,283)إيرادات إيجـــ ( ريـــ

 سعودي، مع العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.  

14,758,421 

99.70133 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.2918 % 

dave
E-Stamp
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24 

ـــــــنع  ـــــــركة مصـــ ـــــــركة وشـــ ـــــــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ التصـــ

ويدمولر العربية الســعودية للصــناعة والتي ألعضــاء مجلس اإلدارة الســادة  

عبدالرحمن خالد الدبل )عضـــو غير تنفيذي( وفيصـــل خالد الدبل )عضـــو 

تنفيذي( وعارف خالد الدبل )عضو تنفيذي( مصلحــــة )غير مباشرة( فيها، 

 بـأن إجمـالي التعـامـل بل  )وهي عبـا
 
( ريـال 490,000رة عن )دعم مـالي(، علمـا

ــيلية أو  ــــــامالت تتم دون شـــــروط تفضـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ســـــعودي، مع العلم بأن هذه التعــــ

 مزايا. 

14,758,421 

99.70133 % 

1,017 

0.00687 % 

43,194 

0.2918 % 

25 

ـــيد/ عارف  ــــ ـــركة والســـ ــــ ـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ ــــ التصـــ

خالد الدبل والتي لعضو مجلس اإلدارة الســــــيد/ عارف خالد الدبل )عضو  

تنفيذي( مصـلحة )مباشـرة( فيها، وهي عبارة عن )إيجار سـكن للموظفين(،  

 بـأن إجمـالي التعـامـل بل  )
 
ـــــعودي، مع العلم بـأن  1,108,846علمـا ــــ ( ريـال ســـ

 ذه التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. ه

14,868,005 

99.70228 % 

7,424 

0.04978 % 

36,973 

0.24793 % 

26 

ــيــــــد/   ـــ ــــ والســـ ـــــركــــــة  ــــ بين الشـــ تمــــــت  التي  ـــــويــــــت على األعمــــــال والعقود  ــــ التصـــ

عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة الســـــيد/ عبدالرحمن 

ــــرة( فيها، وهي عبارة عن  ــــلحة )مباشـــ ــــو غير تنفيذي( مصـــ خالد الدبل )عضـــ

ـــــــامل بل  ) ــــ  بأن إجمالي التعــــ
 
( ريال 521,372)إيجار ســكن للموظفين(، علما

 العلم بأن هذه التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.   سعودي، مع

14,854,005 

99.702 % 

7,424 

0.04983 % 

36,973 

0.24817 % 

27 

ـــــــيد/ خالد  ــــ ــــ ـــــ ــ ـــركة والســـ ـــويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشـــ التصـــ

ــــــو   ــــــيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لعضــــ عبدالرحمن خالد الدبل والســــ

ـــــو غير تنفيـــذي(  ــــ ــالـــد الـــدبـــل )عضـــ ــيـــد/ عبـــدالرحمن خـ ـــ ــــ مجلس اإلدارة الســـ

 
 
ــ ي(، علما ــ ــــرة( فيها، وهي عبارة عن )إيجار املبعى الرئي ـــ ــــلحة )غير مباشـــ مصـــ

ــامـــل بل  )بـــأن إ ــالي التعـ بـــأن هـــذه 309,946جمـ ـــــعودي، مع العلم  ــــ ( ريـــال ســـ

 التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,853,235 

99.69683 % 

1,973 

0.01324 % 

43,194 

0.28992 % 

28 

ـــــيدة/ نورا  ـــــركة والســــ ـــــود التي تمت بين الشــــ ـــــال والعقــــ التصويت على األعمــــ

ـــو   ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لعضـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ عبدالرحمن الدبل والســـ

ـــــو غير تنفيـــذي(  ــــ ــالـــد الـــدبـــل )عضـــ ــيـــد/ عبـــدالرحمن خـ ـــ ــــ مجلس اإلدارة الســـ

 
 
مصــلحة )غير مباشــرة( فيها، وهي عبارة عن )إيجار ســكن للموظفين(، علما

بل  )بــــأن إجمــــ  ــامــــل  بــــأن هــــذه 45,000الي التعــ ـــــعودي، مع العلم  ــــ ( ريــــال ســـ

 التعامالت تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا. 

14,863,516 

99.76584 % 

1,973 

0.01324 % 

32,913 

0.22092 % 

29 
ـــــركـــة   ــــ ـــاس للشـــ ــــ ــــ ــانيـــة( من النظـــام األســـ ـــــويـــت على تعـــديـــل املـــادة )الثـ ــــ التصـــ

 املتعلقة بـــــ )اسم الشركة(. 

14,899,149 

99.90443 % 

184 

0.00123 % 

14,069 

0.09434 % 

30 

ـــــــاس  ـــــــر( بالنظام األســـ ـــــــة عشـــ ـــــــافة املادة رقم )الخامســـ ـــــــويت على إضـــ التصـــ

املعدل للشركة، املتعلقة بــــــــــــــــــــــــــــــ )شراء الشركة ألسهمها واألسهم املخصصة 

 للعاملين(. 

14,892,642 

99.8608 % 

6,445 

0.04322 % 

14,315 

0.09599 % 

31 
ـــــــاس  ــــ ـــــويــت على تعــديــل املــادة )الحــاديــة والثالثون( من النظــام األســـ ــــ التصـــ

 للشركة، املتعلقة بــــــ ) نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية(. 

14,898,267 

99.89851 % 

266 

0.00178 % 

14,869 

0.0997 % 

32 
ـــــاس   ــــ ــابعة والثالثون( من النظام األســـ ـــ ــــ ـــــويت على تعديل املادة )الســـ ــــ التصـــ

 للشركة، املتعلقة بــــــ )تشكيل اللجنة(. 

14,898,613 

99.90083 % 
 

14,789 

0.09917 % 

dave
E-Stamp
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33 
ـــــويــت على تعـــديــل املــادة  ــــ ــامنـــة والثالثون (التصـــ ـــــــاس   )الثـ ــــ من النظـــام األســـ

 للشركة، املتعلقة بــــــ )نصاب اجتماع اللجنة(. 

14,898,513 

99.90016 % 
 

14,889 

0.09984 % 

34 
ـــــويت على تعديل املادة   ــــ ـــــعة والثالثون (التصـــ ــــ ـــــاس   )التاســـ ــــ من النظام األســـ

 للشركة، املتعلقة بــــــ )اختصاصات اللجنة(. 

14,898,613 

99.90083 % 
 

14,789 

0.09917 % 

35 
ـــــويـت على تعـديـل املـادة  ــــ ـــــركـة،  )األربعون (التصـــ ــــ ــــــاس للشـــ ــــ من النظـام األســـ

 املتعلقة بــــــ )تقارير اللجنة(. 

14,898,613 

99.90083 % 
 

14,789 

0.09917 % 

36 
التصويت على تعديل املادة )الخامسة واألربعون( بالنظام األساس املعدل 

 للشركة، املتعلقة بــــــ )توزيع األرباح(. 

14,899,333 

99.90566 % 
 

14,069 

0.09434 % 

37 

ومراجعة وتدقيق القوائم التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين بناء  على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص 

 م وتحديد أتعابه.31/12/2022املالية النصف سنوية والسنوية للسنة املالية املنتهية في 

 النسبة %  عدد األسهم  االسم

 % 99.84496 14,890,281 ريال سعودي  170,000( BDOشركة الدكتور محمد العمري وشركاه )

KPMG  . 0.05953 8,878 ريال سعودي 390,000محاسبون قانونيون % 

 % 0.0955 14,243 ممتنع 
 

38 

التصـويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مسـاهميها 

ــــــنة املالية  ــــــنوي للســـ ــــــنوي أو ربع ســـ ــــــف ســـ ــــــكل نصـــ . )في حال تمت 2022بشـــ

 (٣٦املوافقة على البند 

14,899,565 

99.90722 % 
 

13,837 

0.09278 % 

39 
ــــــاء مجلس اإلدارة واللجان  ــــــة مكافآت أعضـــ ــــــياســـ ــــــويت على تعديل ســـ التصـــ

 املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية. 

14,874,802 

99.74117 % 

1,061 

0.00711 % 

37,539 

0.25171 % 

 

ـــــــب ما ـــــــويت حسـ ـــــــد في الجدول أعاله،    وبعد إعالن نتيجة التصـ ـــــــم إب قدم رئيس الجمعية  هو موضـ ـــــــركة  سـ مجلس إدارة الشـ

ـــــــرين   ــــ ـــــــكر لجميع الحـاضـ ــــ ـــــــوبيهـا الشـ ــــ ــارـكة الفعـالـة في هـذا االجتمـاععلى وكـافـة منسـ ـــــ ــــ هـذا وقـد انت ى االجتمـاع في تمـام  ،  املشـ

 .( مساء  10:45الساعة )

 
 

ــــ ـــــ  ق،،، وهللا املوفــــــ

 
 

 الجمعية رئيس                    سكرتير الجمعية          

 عبدالرحمن خالد الدبل األستاذ/                                                 خالد جمال الدبل  / املهندس 
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