
 
 تدعو شركة أسواق عبد هللا العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة

  )املتضمنة زيادة رأسمال الشركة )الاجتماع الاول 

 

ن املقرر عقدها بإذيسر شركة أسواق عبد هللا العثيم )الشركة( دعوة السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة 

م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساَء في مقر أكاديمية العثيم للتدريب 3792أبريل  34هـ املوافق 9341شعبان 70هللا في يوم الاثنين 

( وذلك http://cutt.us/sYfZ0باتجاه الشمال بمدينة الرياض، رابط مقر الاجتماع ) 91 و93والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 

 للتصويت على جدول الاعمال التالي: 

 م.49/93/3790التصويت على تقرير ُمراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في  (9

 م.49/93/3790التصويت على القوائم املالية املوحدة عن السنة املالية املنتهية في  (3

 م.49/93/2017التصويت على تقرير مجلس إلادارة عن السنة املنتهية في  (4

 م.49/93/3790التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إلادارة عن السنة املنتهية في  (3

ول من العام م بما تم توزيعه من أرباح مرحلية على املســــــــاهمين عن النصــــــــف ل 31/71/3790التصــــــــويت على سرار مجلس إلادارة بتاري   (1

 .( من رأس املال%37) ( ريال وبنسبة1707770777( ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ سدره )3م بواسع )3790

( ريال 4م بواسع )49/93/3790التصـــــــــويت على توإلاـــــــــية مجلس إلادارة بتوزيع أرباح  قدية على املســـــــــاهمين عن الســـــــــنة املالية املنتهية في  (6

( من رأس املال، على أن تسون لحقية للمســــاهمين املال ين %30( ريال تشــــسل  ســــبة )94107770777لغ سدره )للســــهم الواحد وبإجمالي مب

لألســهم يوم ا عقاد الجمعية واملقيدين في لــجل مســاهرك الشــركة لدي مركف إلايداع في نهاية ثا ا يوم تداول يلي تاري  الجمعية، كما ا ه 

 
 
 .سيتم تحديد تاري  إلارف لرباح الحقا

وذلك لفحص ومراجعة وتدسيق القوائم املالية للربع  ،الحســــــابات للشــــــركة بناء على توإلاــــــية لجنة املراجعة التصــــــويت على تعيين مراجع (0

 م وتحديد اتعابه. 3791م والربع لول للعام 3792الثا ا والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

م 3790يناير  9عضـــــــــاء مجلس إلادارة  هير عضـــــــــويتهم واملضـــــــــمنة في تقرير مجلس إلادارة للف رة من التصـــــــــويت على املسافيت والتعويضـــــــــات املدفوعة    (2

 .م3790ديسمبر  49وحتى 

( ريال وذلك بفيادة 17707770777( ريال الى مبلغ )31707770777التصــويت على توإلاــية مجلس إلادارة بفيادة رأس مال الشــركة من مبلغ ) (1

( ســــــهما وذلك بمنو ســــــهم واحد مجا ا لسل ســــــهم مملوه وبنســــــبة زيادة سدرها 1707770777( ســــــهما الى )3107770777عدد لســــــهم من )

( ريال من حســاالا لرباح املبقاة، 44003290617ومبلغ ) ريال من حســاالا الاحتيا ا النهاما (99301920417)( وذلك برســلمة مبلغ %(100

علما أ ه ال توجد كســــــــــور اســــــــــهم للفيادة املةكورة، وأن تسون أحقية الفيادة للمســــــــــاهمين املقيدون ب ــــــــــجل املســــــــــاهمين لدي مركف إيداع 

ل يلي تـــاري  ا عقـــاد الجمعيـــة العـــامـــة غير العـــاديـــة، وزهـــدف الفيـــادة الى تعفيف  طـــة النمو بنهـــايـــة ثـــا ا يوم تـــداو  )إيـــداع(لوراق املـــاليـــة 

 .الاس راتيجي والتوسع في فروع الشركة وأعمالها

 ( ريال )حسب املرفق(.17707770777( من النهام لساس ك للشركة واملتعلقة براس املال ليسون )0التصويت على تعديل املادة رسم ) (97

 ( من النهام لساس ك للشركة واملتعلقة بمساهرك الشركة )حسب املرفق(.2تعديل املادة رسم )التصويت على  (99

 ( من النهام لساس ك للشركة واملتعلقة بفيادة راس املال )حسب املرفق(.94التصويت على تعديل املادة رسم ) (93

 صسوه وأدوات الدين )حسب املرفق(( من النهام لساس للشركة واملتعلقة بال91التصويت على تعديل املادة رسم ) (94

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcutt.us%2FsYfZ0&data=02%7C01%7Cmqassem%40othaimmarkets.com%7C16774ad537e44dd731e108d59a2a89d0%7Cbff9f55a735e493388feb10be381f7dd%7C1%7C1%7C636584429859587116&sdata=5bJAlvP517iocBijFGQYbR2FxAl4U1VUCHbikWDOpQ4%3D&reserved=0


 ( من النهام لساس للشركة واملتعلقة بمسافيت أعضاء املجلس )حسب املرفق(.39التصويت على تعديل املادة رسم ) (93

( من النهام لساس للشركة واملتعلقة برئيس املجلس والنائب والعضو املنتدالا وأمين السر )حسب 33التصويت على تعديل املادة رسم ) (91

 املرفق(

م، وتحديد تاري  3792 التصـــــــويت على تفويإلا مجلس إلادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشـــــــسل  صـــــــف ســـــــنوي أو ربع ســـــــنوي عن العام املالي (96

 لنهام الشركات. 
 
 للضوابط وإلاجراءات التنهيمية الصادرة تنفيةا

 
 الاستحقاق والصرف وفقا

ركة العثيم القابضة والتك لرئيس مجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاالح العثيم بين الشركة وش التصويت على لعمال والعقود التك ستتم (71

 أ ه ال 2370717مصــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم و ي عبار عن عقود اســت جار وت جير ملدد مختلفة، وذلك بقيمة سدرها )
 
( ريال علما

 توجد شروط تفضيلية في هةا التعامل )مرفق(.

بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتك لرئيس مجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاالح العثيم  ل والعقود التك ستتمالتصويت على لعما (71

 3370331 دمات عمالة بشـــــسل شـــــهري، وذلك بقيمة سدرها )ت جير مصـــــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم و ي عبار عن عقد 
 
( ريال علما

 لتعامل )مرفق(.أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا ا

بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري وشركازها التابعة والتك لرئيس  التصويت على لعمال والعقود التك ستتم (71

ا لعام همجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاـــــــالح العثيم و ائب رئيس املجلس امل رم/ فهد عبد هللا إلاـــــــالح العثيم مصـــــــةحة فاها وال ر يص ا

 أ ه ال توجد شــــــروط تفضــــــيلية في هةا ) 1900000731سادم و ي عبارة عن عقود اســــــت جار وت جير وملدد مختلفة، بقيمة سدرها )
 
ريال. علما

 التعامالت)مرفق(. 

ابعة والتك لرئيس التبين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري وشركازها  التصويت على لعمال والعقود التك ستتم (02

مجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاـــــــالح العثيم و ائب رئيس املجلس امل رم/ فهد عبد هللا إلاـــــــالح العثيم مصـــــــةحة فاها وال ر يص اها لعام 

 أ ه ال توجد شــــــــــــروط تفضــــــــــــيلية في هةا ) 909100667سادم و ي عبارة عن عقد  دمات مشــــــــــــ ركة وملدة ســــــــــــنة، بقيمة سدرها )
 
ريال. علما

 التعامل )مرفق(.

التصــــويت على لعمال والعقود التك ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة عبد هللا العثيم لالســــتثمار والتطوير العقاري والتك لرئيس مجلس إلادارة  (07

بارة ع امل رم/ عبد هللا إلاــــالح العثيم و ائب رئيس املجلس امل رم/ فهد عبد هللا إلاــــالح العثيم مصــــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم و ي

من عوائد أ شــــــــطة الدعاية والاعالن التك تتم  %47عن عقد تقديم  دمات أ شــــــــطة تســــــــويقية في املجمعات التجارية وملدة ســــــــنة مقابل 

بواســـطة شـــركة أســـواق عبد هللا العثيم في املجمعات التجارية التابعة لشـــركة عبد هللا العثيم لالســـتثمار والتطوير العقاري يتم احتســـااها 

 أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا التعاملوفق العوا
 
 )مرفق(.  ئد املحققة بنهاية كل عام، علما

جلس إلادارة مالتصويت على لعمال والعقود التك ستتــــــم بين الشركة وشركة عبــــد هللا العثيم لالستثمار والتطوير العقـــاري والتــا لرئيس  (33

يس املجلس امل رم/ فهد عبد هللا إلاــــالح العثيم مصــــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم و ي عبارة امل رم/ عبد هللا إلاــــالح العثيم و ائب رئ

من مبيعات سســــائم الالعاالا التك تتم بوســــا ة شــــركة أســــواق  %37عن عقد تجاري لبيع سســــائم العاالا ســــفوري ال د وملدة ســــنة مقابل 

 )مرفق(.  ل عام، علما أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا التعاملعبد هللا العثيم يتم احتسااها وفق العوائد املحققة بنهاية ك

بين الشركة وشركة عبد هللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري وشركازها التابعة والتك لرئيس  التصويت على لعمال والعقود التك ستتم (02

فهد عبد هللا إلاـــــــالح العثيم مصـــــــةحة فاها وال ر يص اها لعام مجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاـــــــالح العثيم و ائب رئيس املجلس امل رم/ 

ريال. علما أ ه ال توجد شـــــــــــروط ) 307730149سادم و ي عبارة عن عقود اســـــــــــت جار وت جير  دمات عمالة بشـــــــــــسل شـــــــــــهري، بقيمة سدرها )

 )مرفق(. . تفضيلية في هةا التعامل

ـــم (02 ركة عبـــد هللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري والــتك لرئيس مجلس إلادارة بين الشركة وش التصويت علـى لعمال والعقود التك ستتـ

امل رم/ عبد هللا إلاــــالح العثيم و ائب رئيس املجلس امل رم/ فهد عبد هللا إلاــــالح العثيم مصــــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم و ي عبارة 

ريال. علما أ ه ال ) 107460777ملجمعات التجارية وملدة سنة، بقيمة سدرها )عن عقود  دمات كهرباء ومنافع عامة في الفروع املست جرة با

 توجد شروط تفضيلية في هةا التعامالت )مرفق(.



التصـــويت على لعمال والعقود التك ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة معين للموارد التشـــرية لشـــركة تابعةل والتك لعضـــو مجلس إلادارة امل رم/  (31

لح العثيم مصــــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم، و ي عبارة عن عقد اســــت جار  دمات عمالة وملدة ســــنة، ويتم عبد العفيف عبد هللا إلاــــا

 )مرفق(.  احتسااها حسب عدد العاملين والاسعار السائدة الست جار  دمات العمالة، علما أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا التعامل

بين شـركة معين للموارد التشـرية لشـركة تابعةل وشـركة الرياض للصـناعات الةةائية اململوكة  التصـويت على لعمال والعقود التك سـتتم (36

من رأســـمالها والتك لعضـــو مجلس إلادارة امل رم/ عبد العفيف عبد هللا إلاـــالح العثيم مصـــةحة فاها  %11للشـــركة بشـــسل غير مباشـــر بنســـبة 

عمالة وملدة ســـــنة، ويتم احتســـــااها حســـــب عدد العاملين والاســـــعار الســـــائدة وال ر يص اها لعام سادم، و ي عبارة عن عقد ت جير  دمات 

 لت جير  دمات العمالة، علما أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا التعامل)مرفق(. 

رم/  التصـــويت على لعمال والعقود التك ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة معين للموارد التشـــرية لشـــركة تابعةل والتك لعضـــو مجلس إلادارة امل (30

عبد العفيف عبد هللا إلاالح العثيم مصةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم، و ي عبارة عن عقود است جار وت جير عقارات وملدة سنة وبقيمة 

 ( ريال، علما أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا التعامالت)مرفق(. 307670777ايجارية سدرها )

ــــــــــــــــــــم بين الشركة وشركة معيــــــــــــن لألعمال لشركة مملوكة لشركة تابعةل والــــــــــــتك لعضو مجلس التصويت على لعمال والعقود التــــــــــــا ستتــــ (32

إلادارة امل رم/ عبد العفيف عبد هللا إلاـــــــــــالح العثيم مصـــــــــــةحة فاها، و ي عبارة عن عقد مقاوالت لتنفية اعمال بمشـــــــــــروع فرع ال ر  وملدة 

 أ ه ال 6110111ستة أشهر وبقيمة سدرها )
 
 )مرفق(.  توجد شروط تفضيلية في هةا التعامل ( ريال، علما

التصـــويت على لعمال والعقود التك ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة الرياض للصـــناعات الةةائية اململوكة للشـــركة بشـــسل غير مباشـــر بنســـبة  (31

 يص اها لعام سادم، و ي من رأســـــــــمالها والتك لعضـــــــــو مجلس إلادارة امل رم/ عبد العفيف عبد هللا إلاـــــــــالح العثيم مصـــــــــةحة فاها وال ر  11%

 أ ه ال توجد 
 
عبارة عن عقد توريد مواد غةائية وملدة ســـــــــــنة، يتم احتســـــــــــااها حســـــــــــب قجم الطلب على املنتجات  الل مدة العقد، علما

 شروط تفضيلية في هةا التعامل)مرفق(. 

 لتك تملك فاها الشــــركة بشــــسل غير مباشــــرالتصــــويت على لعمال والعقود التك ســــتتم بين الشــــركة وشــــركة الرياض للصــــناعات الةةائية ا (47

من رأســـمالها والتك لعضـــو مجلس إلادارة امل رم/ عبد العفيف عبد هللا العثيم مصـــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم، و ي عبارة عن  11%

 أ ه ال توجد شروط تفضيلية ف9170777عقد است جار مستودع وملدة سنة بقيمة إيجارية سدرها )
 
   ي هةا التعامل)مرفق(.( ريال، علما

التصـــويت على لعمال والعقود التك ســـتتم بين الشـــركة وشـــركة دا ا التجارية والتك لرئيس مجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاـــالح العثيم  (49

ا لعام سادم، هوأعضاء املجلس امل رمين/فهد عبد هللا العثيم وإلاالح محمد العثيم وعبد العفيف عبد هللا العثيم مصةحة فاها وال ر يص ا

 أ ه ال توجد شـــــــــروط تفضـــــــــيلية في هةا 4770777و ي عبارة عن عقد ت جير معرض وملدة ســـــــــنة بإجمالي سيمة إيجارية سدرها )
 
( ريال. علما

 التعامل )مرفق(.

أعضــاء العثيم و التصــويت على لعمال والعقود التك ســتتم بين الشــركة وأسارالا ذوي عالسة برئيس مجلس إلادارة امل رم/ عبد هللا إلاــالح  (43

املجلس امل رمين/فهد عبد هللا العثيم وإلاــــــــــــالح محمد العثيم وعبد العفيف عبد هللا العثيم ولهم مصــــــــــــةحة فاها، و ي عبارة عن عقد بيع 

حصــــــة الشــــــركة في شــــــركة رفيف للســــــياحة والســــــفر لصــــــالح كل من امل رم/ عبد العفيف إلاــــــالح العثيم وامل رم/ محمد عبد العفيف إلاــــــالح 

 أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا 600177مة سدرها )العثيم بقي
 
  )مرفق(. التعامل( ريال. علما

التصـــويت على الاعمال والعقود التك ســـتتم بين الشـــركة واملمســـســـة العامة للت مينات الاجتماعية والتك لعضـــو مجلس إلادارة امل رم/ بندر  (44

( 101630177عبارة عن عقد اســـــت جار أراالـــــ ك لالســـــتثمار بإيجار ســـــنوي سدره ) اإلاـــــر التميرك مصـــــةحة فاها وال ر يص اها لعام سادم، و ي 

 أ ه ال توجد شروط تفضيلية في هةا التعامل
 
 )مرفق(.  ريال وملدة سنة، علما

( من املادة الحادية والســـــــــبعون من 9التصـــــــــويت على تفويإلا مجلس إلادارة بصـــــــــالحية الجمعية العامة بال ر يص الوارد في الفقرة رسم ) (43

  
 
هام الشـــــــــركات، وذلك ملدة عام من تاري  موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشـــــــــركة الحالي، أ هما أســـــــــبق، ووفقا

 للشروط املرفقة.
 

 ولسل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من املساهمين املقيدين في لجل مساهرك الشركة لدي مركف إيداع لوراق املالية )مركف 

 آ ر في الحضور  يابة عن
 
 هإيداع( بنهاية جلسة التداول التك تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب ل همة واللوائو، ويحق له توكيل ش صا



 لصيةة التوكيل املعتمدة من الجهات املختصة، وان يتم موافاة الشر 
 
 فاها، وفقا

 
 في مجلس ادارة الشركة أو موظفا

 
ة كعلى ان ال يسون عضوا

 عليه من الةرفة التجارية أو أحد البنوه او كتابة العدل او لش اص املر ص لهم ب عمال التوثيق )حسب 
 
بصورة من التوكيل مصدسا

( 799-3314312فاكس  99149الرياض  39077النموذ  املرفق( وذلك سبل ا عقاد الجمعية العامة بيومين على عنوان الشركة )إلاندوق بريد 

سبل الاجتماع بساعة إلتمام إجراءات الت جيل مع أهمية إحضار بطاسة الهوية الو نية أو إلاسامة أو ال جل التجاري مع مراعاة الحضور 

 ب ن النصاالا القا و ا ال عقاد الجمعية العامة غير ال
 
ادية عللشركات واملمسسات ، وعلى الوكيل إبراز اإلال التوكيل سبل ا عقاد الجمعية، علما

 اثا الجتماع سيتم عقد الا( على لسل من رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هةا النصاالا في الاجتماع لول، %17لون )هو حضور مساهمين يمث

 من راس املال على الاسل. %31ويسون صحيحا بحضور مساهمين يمثلون  بعد ساعة من ا تهاء املهلة املحددة ال عقاد الاجتماع لول 

 
دية الية السعو كما  ود إلاشارة إلى إمسا ية التصويت آلالي على البنود املةكورة أعاله، من  الل  دمة التصويت آلالي املقدمة من سبل شركة السوق امل

ا من الساعة ( أيام 1، وملدة )sahttp://tadawulaty.com.)تداول( باستخدام الرابط  ، وا تهاء   91/73/3792من إلاباح يوم ال ميس بتاري   97بدء 

  34/73/3792بتاري   بيوم ا عقاد الجمعية
 
 .الساعة الرابعة عصرا

ة تخضع لضريبة يلنقدوتود الشركة أن تلفت عناية السادة املستثمرين غير املقيمين باململ ة العربية السعودية والوسطاء ومدراء املحافظ الى ان التوزيعات ا

 لنهام ضريبة الد ل. %1الاستقطاع بنسبة 
 
  بقا
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