
 
 
 

 

 م 26/05/2021يـ  املوافق 14/10/1442 األربعاء يوم املهعقد  العشروى ملسايني شركة جرير للتسويق  نتائج  اجتناع اجلنعية العامة العادية

 (االجتناع األول) "عو طريق وسائل التقهية احلديثة"

 

 .31/12/2020ّ املٓتٗٞ يف يًعاّ املايٞ ع٢ً تكسٜس جمًس اإلداز٠ املٛافك١ .1

 .م31/12/2020 يف ايعاّ املايٞ املٓتٗٞعٔ ايصسن١ حسابات َساجع  ع٢ً تكسٜس املٛافك١ .2

 .م31/12/2020 يف عٔ ايعاّ املايٞ املٓتٗٞ ع٢ً ايكٛائِ املاي١ٝ املٛافك١ .3

فخص ٍ؛ ٚذيو  جل١ٓ املساجع١بٓاء ع٢ً تٛص١َٝٔ بني املسشخني ايصسن١ سـابات بساٜس ٚٚاتس ٖاٚس نٛبسش نُساجع حل/ تعٝني ايساد٠ ع٢ً املٛافك١ .4

 .ٚحتدٜد أتعابّ٘ 2022ّ ٚ ايسبع األٍٚ َٔ ايعاّ املايٞ 2021يًسبع ايثاْٞ ٚايثايث ٚايسابع ٚايسٟٓٛ َٔ ايعاّ املايٞ ايكٛائِ املاي١ٝ ٚتدقٝل َساجع١ ٚ

زٜاٍ َهافأ٠ س١ٜٛٓ ألعضاء جمًس اإلداز٠ عٔ ايعاّ املايٞ املٓتٗٞ يف ًَْٝٛإ ٚستُائ١ ٚمخسٕٛ أيف  (2,650,000) ع٢ً صسف َبًغ املٛافك١ .5

31/12/2020ّ. 

 .م31/12/2020 يف ايعاّ املايٞ املٓتٗٞ ع٢ً إبساء ذ١َ أعضاء جمًس اإلداز٠ عٔ املٛافك١ .6

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚشسن١ ناٜت ايعسب١ٝ، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .7

عبدايهسِٜ بٔ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ  أعُاٍ تٓفٝر ٚتصاَِٝ ٚإستصازات ف١ٝٓ، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف عاّ  (عضٛ تٓفٝرٟ)عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(70,954,037)ّ  بًغت 2020

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚشسن١ ناٜت ايعسب١ٝ، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .8

عبد ايهسِٜ بٔ عبد / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجري َهتب يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف عاّ  (عضٛ تٓفٝرٟ)ايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(196,020)ّ  بًغت 2020

عضٛ غري )حمُد بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚ شسن١ جسٜس يالستثُازات ايتجاز١ٜ، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١  .9

عبدايهسِٜ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚايسٝد(تٓفٝرٟ

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجري َهتب يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف  (عضٛ تٓفٝرٟ)بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(306,240)ّ بًغت 2020عاّ 

عضٛ غري )حمُد بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚ شسن١ جسٜس يالستثُازات ايتجاز١ٜ، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .10

عبدايهسِٜ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚايسٝد(تٓفٝرٟ

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجري َهتب يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف  (عضٛ تٓفٝرٟ)بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(145,860)ّ بًغت  2020عاّ 

عضٛ غري )حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚشسن١ أَٛاج ايظٗسإ احملدٚد٠،  ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .11

عبد ايهسِٜ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚايسٝد(تٓفٝرٟ

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد إستئجاز َعسض ملهتب١ جسٜس بايظٗسإ، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت  (عضٛ تٓفٝرٟ)بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(1,381,901)ّ  بًغت 2020يف عاّ 

عضٛ غري )حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚشسن١ أسٛام املستكبٌ يًتجاز٠، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .12

عبد ايهسِٜ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚايسٝد(تٓفٝرٟ



 
 
 

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد إستئجاز َعسض ملهتب١ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت  (عضٛ تٓفٝرٟ)بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(2,130,580)ّ  بًغت 2020يف عاّ 

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١  ٚشسن١ جسٜس ايعكاز١ٜ، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .13

عبد ايهسِٜ بٔ عبد / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجري َهتب يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف عاّ  (عضٛ تٓفٝرٟ)ايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(138,600)ّ  بًغت 2020

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاييت يًسٝدجسٜس ايعكاز١ٜ بني ايصسن١  ٚشسن١ ستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .14

عبدايهسِٜ بٔ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

 يف َب٢ٓ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف َهتب، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد تأجري َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا (عضٛ تٓفٝرٟ)عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(171,625) بًغت ّ 2020عاّ 

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚشسن١ زٚبني ايعسب١ٝ، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .15

عبد ايهسِٜ بٔ عبد / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

، َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد إستئجاز َعسض ملهتب١ جسٜس بايسٜاض، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف عاّ (عضٛ تٓفٝرٟ)ايسمحٔ ايعكٌٝ 

 . زٜاٍ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ(1,972,918)ّ  بًغت 2020

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ /  بني ايصسن١ ٚشسن١ زٜٛف تبٛى احملدٚد٠، ٚاييت يًسٝدستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .16

عبدايهسِٜ بٔ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

، َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد إستئجاز َعسض ملهتب١ جسٜس بتبٛى، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف (عضٛ تٓفٝرٟ)عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

 .زٜاٍ ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ (1,507,118)ّ 2020عاّ 

عضٛ غري )حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاييت يًسٝدصخ١ ايصسم ايطب١ٝ احملدٚد٠ بني ايصسن١ ٚشسن١ ستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .17

عبدايهسِٜ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚايسٝد(تٓفٝرٟ

، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف عاّ إجياز َب٢ٓ سهين باخلرب، َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد (عضٛ تٓفٝرٟ)بٔ عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

 .زٜاٍ ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ (8,000,000) 2020ّ

، (عضٛ غري تٓفٝرٟ)حمُد بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاييت يًسٝد زٚبني ايعسب١ٝ بني ايصسن١ ٚشسن١ستتِ ع٢ً األعُاٍ ٚايعكٛد اييت املٛافك١ .18

عبدايهسِٜ بٔ / ، ٚايسٝد(عضٛ غري تٓفٝرٟ)ْاصس بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ، ٚاملٗٓدس(عضٛ تٓفٝرٟ)عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ايعكٌٝ / ٚايسٝد

غري شاٌَ اخلدَات )يتكدِٜ خدَات اإلداز٠ ٚايتصغٌٝ ٚايصٝا١ْ ، َصًخ١ غري َباشس٠ فٝٗا، ٖٚٞ عباز٠ عٔ عكد (عضٛ تٓفٝرٟ)عبدايسمحٔ ايعكٌٝ 

زٜاٍ ، َع ايعًِ إٔ ٖرٙ ايتعاَالت تتِ  (767,000) ّ 2020، عًًُا بإٔ ق١ُٝ ايتعاَالت يف عاّ جملُع زٚبني بالشا ايتجازٟ بايسٜاض (املستبط١ بايتأجري

 .بٓاًء ع٢ً أسس جتاز١ٜ دٕٚ شسٚط تفض١ًٝٝ

 .2020ّ ايعاّ املايٞ َسح١ًٝ بصهٌ ْصف سٟٓٛ أٚ زبع سٟٓٛ عٔ ع٢ً تفٜٛض جمًس اإلداز٠ بتٛشٜع أزباح املٛافك١ .19

 .ع٢ً تعدٌٜ سٝاس١ َهافآت أعضاء جمًس اإلداز٠ ٚجلاْ٘ ٚاإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ املٛافك١ .20

 .ع٢ً تعدٌٜ الئخ١ عٌُ جل١ٓ املساجع١  املٛافك١ .21

 

 

 

 


