
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
)االجتماع األول(   

م2022لشركة علم لعام    
 م(09/05/2022هـ )الموافق 8/10/1443المنعقد بتاريخ 
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 8 من  2 صفحة            م2022محضر اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( لشركة علم لعام      

 

( 24/04/2022وجهها مجلس إدارة شركة علم على موقع السوق المالية )تداول( بتاريخ )الموافق بناًء على الدعوة التي 
لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عقد 

يوم اإلثنين الساعة الثامنة مساًء بتاريخ  وسائل التقنية الحديثة عن طريق االجتماع بالمقر الرئيس للشركة بالرياض )حي النخيل(
 التالية أسماؤهم: أعضاء مجلس اإلدارةم(، وحضور جميع 09/05/2022هـ )الموافق 80/10/1443
 

 المنصب االسم م

 رئيس مجلس اإلدارة  .سعادة األستاذ/ رائد عبدهللا إبراهيم بن أحمد 1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة .سعادة األستاذ/ رائد  بن عبدهللا بن إسماعيل إسماعيل 2

 عضو مجلس اإلدارة معالي الدكتور/عصام عبدهللا خلف الوقيت. 3

 عضو مجلس اإلدارة .سعادة األستاذ/ عبدهللا عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعة 4

 عضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذة/ الشيهانة صالح عبدهللا العزاز. 5

 عضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ/ عبدهللا بن سعد بن محمد السالم. 6

 
 :التالية أسماؤهماللجان وأعضاء رؤساء االجتماع  كما حضر

 

 المنصب االسم م

 رئيس لجنة المراجعة .سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك 1

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .بن إسماعيل إسماعيل عبد هللا سعادة األستاذ/ رائد بن 2

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .عصام عبدهللا خلف الوقيتمعالي الدكتور/  3

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .عبدهللا عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعةسعادة األستاذ/  4

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .السالمعبدهللا بن سعد بن محمد سعادة األستاذ/  5

( مساًء رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب النعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة 8وفي تمام الساعة )
%(، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً بموجب النظام االساسي للشركة والقواعد واللوائح ذات  70.67حضور المساهمين )

 العالقة.

األعمال تتوجه إلى الحلول حيث أن كل  القطاع الرقميعلى أهمية كد أو رحب فيها بالحاضرينرئيس الجمعية كلمة ألقى كما  
 .في المملكة العربية السعودية ، مما يجعله من أكبر القطاعات نمواً الرقمية بتواتر سريع جداً 

خالل مسيرة الطرح من خالل اإلقبال الكبير لالكتتاب فيها، حيث بلغت تغطية  رائعاً  بفضل هللا تعالى حققت الشركة نجاحاً أنه و
 %.1311مرة ووصل حجم التغطية بالنسبة للمستثمرين األفراد إلى أكثر من  69االكتتاب المؤسساتي أكثر من 

%، وبلغ صافي الربح نحو 85بنسبة  2021كما أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة ِعلم ارتفاع بصافي األرباح خالل عام 
% مما ساهم في ارتفاع 55ماليين لاير بالعام السابق، ويعود ذلك بسبب ارتفاع اإليرادات بنسبة  307مليون لاير مقابل  567

 .إجمالي الربح وهلل الحمد

للمزيد من النجاحات  بالشكر الجزيل لجميع المساهمين لثقتهم التي كانت مصدر فخر لنا وحافزاً وبعد ذلك تقدم رئيس الجمعية 
الشركة  موظفي وموظفاتوعلى دعمهم المستمر، أعضاء مجلس اإلدارة كما شكر  .في هذا العام واألعوام المقبلة بإذن هللا تعالى

 لحرصهم وتفانيهم وإخالصهم.

 األستاذ/جهاد العمري من مراجع حسابات الشركة ممثلوهيئة السوق المالية األستاذة/ الجوهرة الشريهي،  رحب بممثلي كما
 ، شركة بي. دي. أو. شركة محمد العمري وشركاه

 بن سويد العتيبي واألستاذ/ منصور رافع الشهري.  حضور ممثلي الديوان العام للمحاسبة األستاذ/ عبد هللارحب ب كما
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لجمع  المهنا األستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن ينوبعد ذلك تم تعيين األستاذ/ فارس بن حمد الفارس سكرتيراً للجمعية، كما ع  
 . بطاقات األصوات وفرزها

 النحو التالي:بل سكرتير الجمعية وكانت على الجمعية من ق أعمال جدولعرض بعد ذلك تم 
 م.31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  -1
 م.31/12/2021الية المنتهية في التصويت على القوائم المالية عن السنة الم -2
 م.31/12/2021التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في  -3
 م.31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -4

السنة المالية المنتهية في ( لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 1,399,285.71التصويت على صرف مبلغ ) -5

 م.31/12/2021

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة،  -6

 .م وتحديد أتعابه2023م والربع األول من العام 2022وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

م 31/12/2021على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في  تصويتال -7

% من القيمة االسمية للسهم وذلك لألسهم 30( لاير للسهم والتي تمثل 3( لاير سعودي بواقع )232,800,000وقدرها )

هماً. وستكون احقية األرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين ( س77,600,000المستحقة لألرباح والبالغ عددها )

لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجالت الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية )مركز إيداع( في 

هـ الموافق 21/10/1443نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق وسيكون تاريخ التوزيع يوم االحد الموافق 

 م.22/05/2022

ربع سنوي عن العام  على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو التصويت -8

 .م2022المالي 

تقرير مراجع  بتالوةوشركاه، بي. دي. أو. شركة محمد العمري  شركةعلم شركة  حساباتمراجع ثم طلب رئيس الجمعية من 
 :الحسابات مراجعحيث ذكر  .على أسئلة واستفسارات المساهمين واالجابةم 2021المتعلق بالنتائج المالية للشركة لعام  الحسابات

والتي  (يشار إليهما معاً بلفظ المجموعة) والشركات التابعة لها )الشركة( لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة علم الرأي:
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرى الموحدة وقائمة  م31/12/2021تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

المنتهة بذلك التاريخ، وااليضاحات المرفقة بالقوائم  ةالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسن
 بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.المالية الموحدة 

المرفقة تعرض بشكل عادل جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما الموحدة وفي رأينا أن القوائم المالية 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير في ذلك التاريخ ة للسنة المنتهية الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدالمالي وأدائها  م31/12/2021في 

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
  والمحاسبين.

قراءة رأي البراك الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز سعادة طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة بعد ذلك 
 رأي اللجنة كالتالي: م حيث أوضح رئيس لجنة المراجعة 2021اللجنة لعام 

تقرير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة إلى الرأي: في ضوء نطاق عمل اللجنة واستناداً 
دارة حول سالمة أنظمة الرقابة فإنه لم يتبين للجنة المراجعة ومراجع الحسابات الخارجي واإلدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات اإل

 .م31/12/2021أي أمور جوهرية ذات تأثير هام قد تتطلب اإلفصاح عنها عن السنة المالية المنتهية 
 

ت ثم ف تح المجال للنقاش واألسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من تساؤال
 :والتي كانت على النحو التالي

 

 :لمحاسبةلعام الديوان الاستفسارات أوالً: 
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 %؟103مليار لاير بزيادة بلغت  1.5حيث بلغت  2021نرجو افادتنا على زيادة في التكاليف المباشرة للشركة لعام  -1

كان أهم أسباب ارتفاع التكاليف و% 103نسبة بمليون  466نعم ارتفعت التكاليف المباشرة لتصل إلى مليار   واإلجابة: 
 تزاماتالمباشرة ارتفاع تكاليف المشاركة بالدخل خالل السنة باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع وذلك للوفاء باالل

 .تلك المشاريع والتي صاحبها ارتفاع في إيرادات المشاريع بشكل عاماألداء 
 

يوم لم يتم  365ان المبالغ التي مضي عليها أكثر من  2021للقوائم المالية الموحدة لعام  16تبين في االيضاح رقم   -2

مليون لاير يطلب الديوان ضرورة العمل على تنشيط عملية التحصيل واتخاذ اإلجراءات  846تحصيلها بلغت أكثر من 

  النظامية تجاه العمالء المتوقفين عن السداد؟

على تحصيل هذه المبالغ بشكل دوري وذلك يتم من خالل زيارات دورية للعمالء المجموعة وتعمل إدارة الشركة جابة: اإل

ن مخصصات يوارسال خطابات تعقيبيه لمتابعة هذه المديونيات وفي حال وجدنا شك في تحصيل هذه المديونيات سيتم تكو

 لها وذلك بناء على المعايير الدولية.
 

من إيضاحات القوائم المالية  35صص لعقود إيرادات خدمات قامت بها الشركة كما هو مبين باإليضاح رقم تم تكوين مخ -3

 مليون لاير ويطلب الديوان أسباب لتكوين مخصص بقيمة هذه العقود؟ 70بقيمة تقريبية بلغت  2021لعام 

 .يتم بطريقتينتكوين مخصص الخسائر االئتمانية اإلجابة: 

  ،9ار الدولي للتقرير المالي رقم طريقة خسائر االئتمان المتوقعة وذلك حسب المعي األولى: 

مخصصات في حاالت محددة بعد دراستها داخليا والمبلغ المشار اليه من قبل الديوان يتعلق بالحاالت سجيل طريقة ت :الثانية

فوترة تلك المبالغ وبالتالي تم تكوين مخصص لهذه في  هناك شكانه قد يكون ينا أورالمحددة بعد الدراسة التي تمت داخليا 

  .المبالغ للتحوط وفي حال تم فوترة هذه المبالغ في الفترة الالحقة سيتم عكس المخصصات ذات العالقة
 

المتعلق بالمعلومات القطاعية استمرار  2021من اإليضاحات بالقوائم المالية الموحدة لعام  32تبين في االيضاح رقم  -4

اع الخدمات االحترافية للخسائر يطلب الديوان دراسة أسباب استمرار تحقيق خسائر بذلك القطاع واإلفادة تحقيق قط

 باإلجراء المتخذ لتحسن نتائج القطاع؟

كإدارة شركة تم دراسة أسباب خسائر قطاع االستشارات ونتوقع أن يكون هناك تحسن وتم اتخاذ إجراءات  نعم داخلياً اإلجابة: 
   .بإذن هللالنصل الى الربحية لتعديل الخسائر نتوقع أن يكون هناك تحسن في نتائج القطاع في المستقبل القريب 

 
 

 :استفسارات المساهمين :ثانياً 
 ... هل االرباح ستكون بشكل ربع سنوي ام نصف سنوي ام سنوي بارك هللا فيكم؟ شكرا على هذه االدارة المميزة -1

ن يكون هنالك تفويض لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية أاألرباح سنوية ومن ضمن اجندة االجتماع  حالياً اإلجابة: 

 .االعالن عنه في حينه بمشيئة هللاوحال تمت الموافقة سيتم دراسته داخليا و
 

ما شاء هللا ضعف رأس المال  ةللشركة لمنحة ... االرباح المبقاالسالم عليكم مساء الخير على الجميع هل هناك اي نوايا  -2

 ؟وال قوة اال باهلل وهللا يزيدكم ال حول

ما في حينه احاليا ال يوجد صورة واضحة وال توجد نوايا لتوزيع منحة وسيتم دراسة ذلك داخليا واالعالن عنه اإلجابة: 

 .المستقبلية استخدامه في اعمال توسعات الشركةفسيتم  ةرصيد األرباح المبقا
 

 ؟ةعندي بعض االسئلة كم نسبة السعودة بالشركة والسؤال االخر هل من خطط الشركة انشاء قواعد بيانات محلي -3

جميع قواعد بياناتها التي تعمل عليها قواعد بيانات  اما بالنسبة لقواعد البيانات لشركة علم% 75نسبة السعودة اإلجابة: 

الشركة داخلياً واالعمال التي نقوم عليها لها عالقة بمعلومات مهمة لذلك  بإمكانياتمحلية تستضاف داخل السعودية، تبنى 

   السعودية.  خارجتخرج  ال
 

 قوائمكم المالية؟ أين -4

 بموقع تداول وكذلك موجودة في موقع الشركة.تم نشر القوائم في الدعوة إلى الجمعية اإلجابة: 
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 هل متوقع يكون بعدين فيه توزيع ارباح؟ -5

يوجد  نأمل ذلك بمشيئة هللا وفي نشرة اإلصدارفي احد بنود هذه الجمعية،  م2021يوجد توزيع أرباح عن عام  اإلجابة: 

 .بوضوح طريقة توزيع األرباح
 

 القوائم؟ ما هي طريقة االعتراف باالستثمار الجريء في -6

تم االيضاح عنه بتكلفة االستثمار وتقييمه بالقيمة العادلة بنهاية كل فترة مالية وذلك عن طريق الدخل الشامل كما اإلجابة: 

 .بالقوائم المالية
 

 استفساري ... هل هناك اي نية لمجلس االدارة بمنحة فاألرباح المبقاة ما شاء هللا ضعف رأس المال" ؟ -7

سابقا فبالنسبة للمنحة للمساهمين فهذا يعتمد على سياسة الشركة في االستثمار وسياستها في السيولة واي تم الرد اإلجابة: 

 تداول. ه في موقع جديد سيتم اإلعالن عن
 

 ماهي خطط علم التوسعية؟ -8

واق المنطقة لدخول أسواق محلية وأس يرةركة علم لديها خطة للتوسع في اعمالها القائمة اليوم وكذلك فرص كباإلجابة: ش

 .االعمال الحديثة للفترة القادمة باإلضافة للدخول ببعض التقنيات وأنظمة
 

 استثمارات خارجية وماهي نوع االستثمارات ان وجدت؟ أليهل هناك اي نية من قبل الشركة  -9

نقوم به حاليا ولدينا خارجيا وضخ منتجاتنا خارج السعودية وهذا دولياً و على جانبين الجانب األول هي التوسعاإلجابة: 

بعض العقود في هذا الجانب والجانب االخر لدينا هو االستثمار في شركات خارج السعودية وهذا يأتي مع حزمة 

 .شركة وسيوضح في حينه بمشيئة هللااالستثمارات التي تعمل عليها ال
 

 ما هي طبيعة العمالء الذين لم يحصلوا المبالغ منهم؟ وهل سيتم التعامل معهم؟ -10

رسال خطابات ومتابعتها أمن  من القطاعين الخاص والعام وجاري التعامل معهم بالطرق المذكور سلفاً اإلجابة: 

  اتخاذ اإلجراءات النظامية معهم.والتواصل وحال مواجهة عمالء يرفضون سداد المديونيات ألسباب غير مقنعة سيتم 
 
 
 
 

 االكتتاب والنتائج المالية؟لاير قليلة كأرباح مقارنة مع سعر  ٣أليست  -11

عند مقارنة األرباح تقارن برأس المال لكن ال تقارن مع سعر االكتتاب فسعر االكتتاب ناتج عن تقييم شركات اإلجابة: 

 .ليس ناتج عن تقييم الشركة لذاتهااالستثمار و
 

 ؟واكثر٣هل ان شاء هللا خلل السنوات القادمة يزداد مبلغ االرباح من  -12

 .تعتمد على سياسة توزيع األرباحاإلجابة: 
 

 ؟نفس المجال وهل هناك تنافس بينهاكيف يتم التعامل مع التداخل في العمل مع الشركات الحكومية األخرى في  -13

غلب المشاريع التي تحصل عليها علم تتم عن طريق المنافسة والفوز بالمنافسات والمنافسة أالمنافسة موجودة واإلجابة: 

 الشركات الحكومية والخاصة والتي تتم عبر منصة اعتماد.موجودة مع 
 

 ما مدى اعتماد علم على المشاريع الحكومية، وفي حال توقفها او انتهائها ما هي الخطة لتعويضها؟ -14

وال يوجد اعتماد كامل علي من القطاع الخاص  ايراد يوجدعلم بالفعل لديها اعمال مع الجهات الحكومية لكن اإلجابة: 

وننافس بالسوق و هي  بل نعتمد على المشاركة بالدخل وهي مشاريع يتم الحصول عليها بالمنافسة  المشاريع الحكومية

والشركة تعمل على تعدد اعمالها مشاريع مستمرة ومستمر طرحها اما المشاركة بالدخل فاإليراد يكون من القطاع الخاص 

تعتمد علي جهة واحدة وتعتمد علي تنويع مصادر الدخل وتعتمد علي مع القطاعات الحكومية ووزارات وهيئات عدة وال 

وتعمل الشركة على عدد من المنتجات التي بدأت االن بالسوق و  البيانات التي انتجتها شركة علم وليس البيانات الحكومية
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انات انتجتها شركة علم من كامالً على البيانات او إجراءات حكومية، بل تعتمد على بي دتستخدم ولها ايراد وهي ال تعتم

 . خالل اعمالها وعالقاتها مع الجهات المختلفة من القطاع الخاص وغيره
 

 ما معدل تقديركم للنمو السنوي؟ -15

حقيقة الشركة تعمل في قطاع طبيعته النمو والشركة ساهمت في السنوات الماضية في نمو اعمالها بنسبة تفوق اإلجابة: 

 .ن ال نستطيع إعطاء نسبة محددةالنمو في سوق المعلومات، ولك
 

 هل هناك نية للدخول إلى عالم التطبيقات؟ -16

اعمالنا في المنتجات الحديثة التي بدأنا فيها فلدينا تطبيق موجز وموجود في السوق وليده استخدام بسوق السيارات اإلجابة: 

 .المستعملة ولدينا منتجات اخري في السوق في بداياتها
 

 للسهم بعد خمس سنوات؟ما السعر المتوقع  -17

 لسهم يحكمه السوق وأداء الشركة.مجلس اإلدارة ال يستطيع تحديد سعر للسهم لكن المؤشر الحقيقي لسعر ااإلجابة: 
 

 

 ماهي العقبات التي ممكن تواجه الشركة في التوسع والنمو؟ -18

ويؤثر علينا كما يؤثر على البقية ونريد  االنفاق الحكومي يشكل اهميه بالغة في استمرار النمو في قطاع المشاريعاإلجابة: 

ان نستجيب لهذا باالعتماد على القطاع الخاص وابتكار منتجات جديدة وأيضا نحن نعمل على بيانات رقمية فننظر لألمن 

السيبراني نظرة جدية ومهمه ألنها قد تكون من المخاطر التي تواجه الشركة في أي وقت ولدينا فريق قادر علي ذلك 

 ن مع الجهات المختصة.ونتعاو
 

وفي اي قطاع تقني؟  ؟B To Cهل ستتجه الشركة لقطاع ال  - B To Gتتركز ايرادات الشركة على نموذج عمل  -19

 بروبتك او فنتك او غيرها؟

تعمل على المنتجات الجديدة كموجز مثال يقدم من الشركة علم الي المواطن  B To Gالشركة تعمل بالفعل بقطاع اإلجابة: 

 .B To Cاو الفرد 
 

 ما هو المنتج االساسي التي تعتمد عليه شركة علم؟ -20

 .منتجات تتشارك في األثر المالي بشكل كبير 5او  4ليس منتج واحد لكن اإلجابة: 
 

 ين؟هل علم لها القدرة في الدخول في تقنية البلوك تش -21

من األمور المشابه  ولدينا فريق أبحاث يبحث في كثير تشين واألخرى المماثلة نبحثها باستمراربالفعل تقنية البلوك اإلجابة: 

 ولدينا منتجات سيتم اإلعالن عنها قريبا 
 

 ؟هل هناك منتجات مقدمة الى االفراد وماهية هذه المنتجات -22

 .نعم عدة منتجات مثل تطبيق موجزاإلجابة: 
 

هل هناك نية لحزمة استحواذا بالمستقبل على شركات جديدة لكي تكون من ضمن الشركات المملوكة من قبل شركة علم؟  -23

 هل فيه استحواذا قادمة مثل ما تم مع شركة تبادل؟

 .الشركة منفتحة على أي استحواذ ترى فيه فرصة لتطوير أعمالهااإلجابة: 

، وبعد جمع وفرز األصوات، وإظهار بجمع وفرز األصواتفرز األصوات البدء  مسؤولبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من 
 النتائج وتوقيعها من سكرتير الجمعية ولجنة فرز األصوات، طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعالنها.

الحضور والمصوتين  مساهماً، وإجمالي عدد أسهم 1,145وأعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين بلغ 
 سهماً، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي: 56,542,304إلكترونياً بلغ 
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األصوات على كافة البنود، وتعيين شركة الدكتور محمد العمري وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية 

م 2022وشركاه محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 لقة بهم.م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العالقة بالبنود المتع2023والربع األول من العام 

 ممتنع  غير موافق  موافق  البند 

        

1  
للسنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة 

  .م31/12/2021
 

56,007,284 
99.05 %  

 8,162 
0.02 %  

 
526,858 

0.93 %  

2  
السنة المالية المنتهية في التصويت على القوائم المالية عن 

  م.31/12/2021
 

56,007,125 
99.05 %  

 8,195 
0.02 %  

 
526,984 

0.93 %  

3  
للسنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مراجع الحسابات 

  م.31/12/2021
 

56,006,926 
99.05 %  

 8,225 
0.02 %  

 
527,153 

0.93 %  

4  
السنة المالية التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن 

 م31/12/2021المنتهية في 
 

55,536,680 
98.22 %  

 9,656 
0.02 %  

 
995,9968 

1.76 %  

5  
مكافأة ألعضاء ( لاير 1.399.285.71)التصويت على صرف مبلغ 

 م31/12/2021السنة المالية المنتهية في مجلس اإلدارة عن 
 

55,951,239 
98.95 %  

 14,881 
0.03 %  

 
576,184 

1.02 %  

6  

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء 
وذلك لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم  على توصية لجنة المراجعة

والربع  م2022المالي المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 
  .هم وتحديد أتعاب2023األول من العام 

 

 الدكتور شركة
 العمري محمد
 محاسبون وشركاه

 قانونيون

 
 ارنست شركة

 ويونغ
 وشركاهم
 محاسبون
 قانونيون

 ممتنع 

 
53,852,879 

95.24 %  

 732,192 
1.29 %  

 
1,957,233 

3.46 %  

7  

على على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية تصويت ال
م وقدرها 31/12/2021المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

( لاير للسهم والتي تمثل 3( لاير سعودي بواقع )232,800,000)
% من القيمة االسمية للسهم وذلك لألسهم المستحقة لألرباح والبالغ 30

( سهماً. وستكون احقية األرباح الموزعة 77,600,000عددها )
مالكين لألسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة ال

والمقيدين بسجالت الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية )مركز 
إيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق وسيكون تاريخ 

هـ الموافق 21/10/1443التوزيع يوم االحد الموافق 
 م.22/05/2022

 
56,180,133 

99.36 %  

 

760 
0.01 %  

 
361,411 

0.63 %  

8  
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على 

 م2022المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 
 

56,076,896 
99.17 %  

 1,176 
0.01 %  

 
464,232 

0.82 %  
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مساًء انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، ثم ختم رئيس الجمعية االجتماع بشكر هللا ثم لمساهمي  8:50وفي الساعة 
 الشركة على حضورهم متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

 ،وهللا ولي التوفيق،
 
 

 
 رئيس الجمعية سكرتير الجمعية

 عبدهللا بن أحمدبن األستاذ/ رائد  االسم فارسال حمد األستاذ/ فارس بن االسم

  التوقيع  التوقيع

 09/05/2022 التاريخ 09/05/2022 التاريخ
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