حمضر اجتماع

اجلمعية العامة العادية الثالثة لشركة أبناء عبد اهلل عبد احملسن اخلضري
بتاريخ  3418/20/02هـ املوافق  0230/24/30م

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي تم إعالنها
بموقع تداول بتاريخ  ،0202/20/20ونشر الدعوة بالصحيفة التالية:
 الصحيفة اليومية (الشرق) الصادرة بالعدد رقم  0402بتاريخ .0202/20/20إنعقد اإلجتماع بفندق كارلتون المعيبد بالخبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم اإلثنين  02رجب 0008هـ الموافق
 02أبريل 0202م برئاسة سعادة المهندس /علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري رئيس مجلس اإلدارة وبحضور السادة أعضاء
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز عبداهلل الخضري (الرئيس التنفيذي) والمهندس /جميل عبداهلل الخضري ،والدكتور /إبراهيم المطرف

وقد حضر اإلجتماع ممثل هيئة السوق المالية األستاذ /بسام بن عبداهلل المفيف.

وقد إفتتح رئيس الجمعية الجلسة ،وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن إكتمال النصاب القانوني الالزم إلنعقاد اإلجتماع طبق ًا

للمادة  40من نظام الشركات 0002هـ 0202 -م والمادة  00من النظام األساسي للشركة ،وذلك على الوجه التالي:
إجمالي أسهم الشركة 55,083,052 :سهم
البيان
إجمالي األسهم الممثلة في اإلجتماع أصالة

عدد المساهمين

عدد األسهم

الفسبة %

2

0030023012

21.01

ووكالة

وقد إقترح رئيس الجمعية إختيار السيد /وليد أحمد مبروك أمين سر للجمعية ،وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

كما طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين أن يرشحوا من بينهم شخصين لعضوية لجنة جمع وفرز األصوات ،فلم
يتقدم من المساهمين لعضوية لجنة جمع وفرز األصوات إال السيد /خالد عبداهلل العتيبي ،وقد تقدم السيد /محمود عبداهلل

بوجبارة (من موظفي الشركة) لعضوية اللجنة وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.
بعد ذلك قام أمين سر الجمعية بتالوة بنود جدول أعمال الجمعية على الوجه التالي:

 -0التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ،وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وذلك لدورة المجلس الحالية
التي تنتهي في  02مايو  ،0202والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
-

األستاذ /منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة – مستقل -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

-

الدكتور /إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة – مستقل)

1

-

الدكتور /سامر محمود عبداهلل (عضو مجلس إدارة– غير تنفيذي)

 -0التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثالث سنوات تبدأ من  00مايو
0202م وتنتهي في  02مايو 0202م ،وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

 -0التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ،وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وذلك لدورة المجلس القادمة
التي تبدأ في  00مايو  0202وتنتهي في  02مايو  ،0202وذلك بإختيار ثالثة أعضاء من بين المرشحون التالي
أسماؤهم:
-

األستاذ /منير هاشم عبدالرزاق البورنو(مرشح مجلس إدارة مستقل -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

-

الدكتور /إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف (مرشح مجلس إدارة مستقل)

-

األستاذ /عزيز محمد القحطاني(مرشح مجلس إدارة مستقل -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

-

األستاذ /عبدالرحمن خالد السلطان (من خارج مجلس اإلدارة -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

-

األستاذ /خالد عبدالعزيز الحوشان (من خارج مجلس اإلدارة  -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه اسئلتهم إلى مجلس إدارة الشركة بشأن الموضوعات المدرجة
على جدول أعمال اإلجتماع ،ولم يتقدم أي من المساهمين باي إستفسار أو سؤال.
وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول األعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم،

وقد قام أمين سر الجمعية بتوضيح آلية التصويت للسادة المساهمين موضحاً أن التصويت التراكمي هو األسلوب المتبع

للتصويت عند إختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية بحسب نظام الشركة األساس .وبعد اإلنتهاء من عملية التصويت

قام عضوا لجنة جمع وفرز األصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحاضرين وفرزها وذلك وفقاً لمحضر فرز

األصوات الموقع من عضوا اللجنة ،وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين أهمية اإلنتظار والبقاء بقاعة اإلجتماع
حتى يتم إعالن نتائج التصويت على بنود جدول األعمال.

وكانت نتائج التصويت بعد جمع وفرز أصوات الحاضرين كما يلي :

م
3

جـدول األعمـال
التصويت على تشكيل لجفة المراجعة ،وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وذلك لدورة المجلس الحالية

موافق

التي تفتهي في  32مايو  ،0230والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
-

األستاذ /مفير هاشم عبدالرزاق البورفو (عضو مجلس إدارة – مستقل -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

-

الدكتور /إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة – مستقل)

0

غير

ممتفع

موافق
%322

الدكتور /سامر محمود عبداهلل (عضو مجلس إدارة– غير تنفيذي)

ال تصويت على افتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثالث سفوات تبدأ من  33مايو 0230م وتفتهي في  32مايو
0202م ،وذلك باستخدام التصويت التراكمي ،والمرشحون هم التالي أسماؤهم:

2

صفة العضوية

عدد األسهم

المرشح
 -3األستاذ /علي عبدالرزاق محمد الشعير

مستقل

-

 -0األستاذ /صالح محمد فهد البلوشي

مستقل

-

 -1الدكتور /فقاء مفير مطلق المرزوقي البقمي

مستقل

-

 -4األستاذ /عزيز محمد مبارك القحطافي

مستقل

0,205

 -5األستاذ /جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري

تنفيذي

5,030,255

 -5المهفدس /علي عبداهلل عبدالمحسن الخضري

غير تنفيذي

5,038,203

 -0األستاذ /مفير هاشم عبدالرزاق البورفو

مستقل

5,005,454

 -8الدكتور /إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف

مستقل

5,325,454

 -2األستاذ /فواز عبداهلل عبدالمحسن الخضري

تنفيذي

5,044,540

غير تنفيذي

5,000,054

-32
1

الدكتور /سامر محمود عبداهلل

التصويت على تش كيل لجفة المراجعة ،وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في  33مايو
 0230وتفتهي في  32مايو  ،0202وذلك بإختيار ثالثة أعضاء من بين المرشحون التالي أسماؤهم:
فسبة التصويت

المرشح
 -3األستاذ /مفير هاشم عبدالرزاق البورفو (مرشح مجلس إدارة مستقل -مختص

%322

 -0الدكتور /إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف (مرشح مجلس إدارة مستقل)

%322

 -1األستاذ /عزيز محمد القحطافي (مرشح مجلس إدارة مستقل -مختص بالشؤون

%322

 -4األستاذ /عبدالرحمن خالد السلطان (من خارج مجلس اإلدارة -مختص بالشؤون

-

مختص

-

بالشؤون المالية والمحاسبية)

المالية والمحاسبية)
المالية والمحاسبية)

 -5األستاذ /خالد عبدالعزيز الحوشان (من خارج مجلس اإلدارة -
بالشؤون المالية والمحاسبية)

وبذلك تكون نتيجة التصويت كما يلي:
-0الموافقة باإلجماع على تشكيل لجنة المراجعة ،وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،وذلك لدورة المجلس
الحالية التي تنتهي في  02مايو  ،0202علماً بأن أعضاء اللجنة هم:

األستاذ /منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة – مستقل -مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)الدكتور /إبراهيم عبداهلل إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة – مستقل)-الدكتور /سامر محمود عبداهلل (عضو مجلس إدارة– غير تنفيذي)

-0إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثالث سنوات تبدأ من  00مايو 0202م وتنتهي في 02
مايو 0202م ،وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي ،واألعضاء المنتخبون هم:
-األستاذ /جميل عبداهلل عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)
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