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7102/03/27م

تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
(اجتماع الجمعية) المنعقده في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم األحد  72جمادى اآلخرة
0341هـ الموافق  72مارس 7102م ،في فندق الهوليدى إن اإلزدهار ،قاعة  4بمدينة الرياض ،فبعد
اكتمال النصاب النظامي الالزم لالنعقاد أتت نتائج التصويت على النحو التالي:
 -0التصويت بالموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -7التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -4التصويت بالموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -3التصويت بالموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -5التصويت بالموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في  40ديسمبر
7102م بواقع  1..1لاير للسهم الواحد ،وبإجمالي مبلغ قدره  271مليون لاير أي ما يعادل  %..1من رأس
المال ،وعلى أساس  111مليون سهم ،على أن تكون أحقية األرباح لماليك األسهم المسجلين بسجالت
شركة مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية المقرر يوم األحد
 72جمادى اآلخرة 0341هـ الموافق  72مارس 7102م .وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ
المساهمين أصحاب األحقية يوم الثالثاء الموافق  13أبريل 7102م عن طريق البنك السعودي البريطاني
(ساب) ،وفي حال عدم استالم األرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو التواصل مع
الشركة عن طريق الهاتف  .22003211115 :تحويلة  2744و  2711أو من خالل البريد اإللكتروني لعالقات
المستثمرين ( .) investor.relations@almarai.com
 -2التصويت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة  /يك بي أم جي الفوزان والسدحان كمراجع
للحسابات من بين المرشحين ،لمراجعة القوائم المالية األولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي
7102م .ولفحص القوائم المالية األولية الموحدة للربع األول 7101م ،وتحديد أتعابه.
 -2التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -1التصويت بالموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره  001110111لاير بواقع  7110111لاير
لكل عضو عن العام المالي المنتهي في  40ديسمبر 7102م.
 -.التصويت بالموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين المهندس ريان بن محمد حامد فايز (غير تنفيذي)،
عضواً في مجلس إدارة الشركة بد ً
ال من عضو مجلس اإلدارة المستقيل معالي المهندس عبدهللا بن
محمد نور رح يمي ،على أن يُكمل المهندس ريان بن محمد حامد فايز مدة سلفه في الدورة الحالية لمجس
إدارة الشركة التي بدأت في  2أغسطس 7102م وتنتهي في  2أغسطس 710.م.
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 -01التصويت بالموافقة على عقد اإلدارة الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف والتي لرئيس مجلس
اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ
العقد للعام السابق بلغ  1230111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -00التصويت بالموافقة على عقد مشتريات األعالف الذي سيتم بين الشركة ومزارع الكبير لألعالف والذي
لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به لعام
ً
علما بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  5405410111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
قادم.
 -07التصويت بالموافقة على عقد إيجار مزرعة التوضيحية لأللبان الذي سيتم بين الشركة وورثة األمير محمد بن
سعود الكبير والذي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه،
والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  1040111لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة.
 -04التصويت بالموافقة على عقد خدمات التموين الذي سيتم بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي
والذي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه ،والترخيص به
لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  41.0111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -03التصويت بالموافقة على عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين
التعاوني والذي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه،
والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  00402130111لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة.
 -05التصويت بالموافقة على تجديد عقد خدمات التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين
التعاوني والذي لرئيس مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيه،
والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد المبدئي يبلغ  01105.10111لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة.
 -02التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس
مجلس اإلدارة سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم.
ً
علما بأن مبلغ األرباح للعام السابق بلغ  240111لاير ،بالشروط التجارية السائدة .وذلك كون شركة الدرع
العربي للتأمين التعاوني أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ  401110111لاير ،للفترة من 7107م
إلى 710.م ،بالشروط التجارية السائدة.
 -02التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع لشركة أسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس اإلدارة
سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ،وعضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان
بن محمد بن سعود الكبير ،مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ األرباح للعام السابق بلغ
 0002.0111لاير بالشروط التجارية السائدة .وذلك كون شركة أسمنت اليمامة أحد حملة الصكوك الصادره
من الشركة بمبلغ  5101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7101م ،بالشروط التجارية السائدة.
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 -01التصويت بالموافقة على خدمات االتصاالت التي ستتم بين الشركة وشركة االتصاالت المتنقلة السعودية
(زين السعودية) والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود
الكبير مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  4140111لاير وذلك
بالشروط التجارية السائدة.

 -0.التصويت بالموافقة على عقد اإليجار الذي سيتم بين الشركة و االستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا حيث
يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ  01أبريل 7110م إلى  .أبريل 7170م ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ
العقد للعام السابق بلغ  0240111لاير ،وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -71التصويت بالموافقة على عقد خدمات النشر الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة
والنشر والذي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه ،والترخيص به
لعام قادم .علماً بأن مبلغ الخدمات للعام السابق بلغ  4520111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -70التصويت بالموافقة على عقد مشتريات األعالف الذي سيتم بين الشركة والشركة العربية للخدمات
الزراعية (أراسكو) ،والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا مصلحة فيه،
والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  2043.0111لاير وذلك بالشروط التجارية
السائدة.
 -77التصويت بالموافقة على عقد مبيعات المنتجات الذي سيتم بين الشركة وشركة بنده للتجزئة ،والذي
لمجموعة صافوال مصلحة فيه ،كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة
الشركة وهم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز واألستاذ بدر بن
عبدهللا العيسى ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ المبيعات للعام السابق بلغ  20702120111لاير
وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -74التصويت بالموافقة على عقد مشتريات السكر الذي سيتم بين الشركة والشركة المتحدة للسكر ،والذي
لمجموعة صافوال مصلحة فيه ،كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة
الشركة وهم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز واألستاذ بدر بن
عبدهللا العيسى ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ  0120..00111لاير
وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -73التصويت بالموافقة على عقد مشتريات زيت الصويا الذي سيتم بين الشركة وشركة عافية العالمية ،والذي
لمجموعة صافوال مصلحة فيه ،كونها من كبار المساهمين في الشركة ولها ممثلين في مجلس إدارة
الشركة وهم األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب والمهندس ريان بن محمد فايز واألستاذ بدر بن
عبدهللا العيسى ،والترخيص به لعام قادم .علماً بأن مبلغ المشتريات للعام السابق بلغ  220111لاير وذلك
بالشروط التجارية السائدة.
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 -75التصويت بالموافقة على عقد الخدمات المالية الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان السعودية
المحدودة والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم.
علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  001320111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -72التصويت بالموافقة على التمويل القائم ذو الطبيعة المتجددة الذي سيتم بين الشركة وجي بي مورقان
السعودية المحدودة والذي لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد فايز مصلحة فيه ،والترخيص به
ً
علما بأن مبلغ التمويل للعام السابق بلغ  42507510111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
لعام قادم.
 -72التصويت بالموافقة على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والذي
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم .علماً
بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  4000420111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -71التصويت بالموافقة على رصيد التمويل القائم (للفترة من 7102م إلى 7172م) الذي سيتم بين الشركة
والبنك السعودي البريطاني والذي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة
ً
علما بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ  2.7052.0111لاير وذلك
فيه ،والترخيص به لعام قادم.
بالشروط التجارية السائدة.
 -7.التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي البريطاني والتي لعضو مجلس
اإلدارة األستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم .علماً بأن مبلغ
األرباح للعام السابق بلغ  0102230111لاير ،بالشروط التجارية السائدة .وذلك كون البنك أحد حملة إصدارات
صكوك الشركة المتعددة بمبلغ  01101110111لاير ،للفترة من 7105م إلى 7177م ،بالشروط التجارية
السائدة .و بمبلغ  05101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7101م بالشروط التجارية السائدة ،وبمبلغ
 05101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7171م بالشروط التجارية السائدة ،وبمبلغ  5101110111لاير،
للفترة من 7107م إلى 710.م بالشروط التجارية السائدة.
 -41التصويت بالموافقة على عقد الخدمات البنكية الذي سيتم بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي والذي
لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى مصلحة
فيه ،والترخيص به لعام قادم علماً بأن مبلغ العقد للعام السابق بلغ  0.01.40111لاير وذلك بالشروط
التجارية السائدة.
 -40التصويت بالموافقة على رصيد التمويل القائم (للفترة من 7102م إلى 710.م) الذي سيتم بين الشركة والبنك
السعودي الفرنسي والذي لعضوي مجلس اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران واألستاذ بدر بن
ً
علما بأن الرصيد القائم نهاية العام السابق بلغ
عبدهللا العيسى مصلحة فيه ،والترخيص به لعام قادم.
 30501110111لاير وذلك بالشروط التجارية السائدة.
 -47التصويت بالموافقة على أرباح الصكوك التي ستدفع للبنك السعودي الفرنسي والتي لعضوي مجلس
اإلدارة المهندس موسى بن عمران العمران واألستاذ بدر بن عبدهللا العيسى مصلحة فيها ،والترخيص بها
لعام قادم .علماً بأن مبلغ األرباح للعام السابق بلغ  0000110111لاير ،بالشروط التجارية السائدة .وذلك كون
البنك أحد حملة إصدارات صكوك الشركة المتعددة بمبلغ  01101110111لاير ،للفترة من 7105م إلى 7177م،
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بالشروط التجارية السائدة .وبمبلغ  71101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7101م بالشروط التجارية
السائدة ،وبمبلغ  01101110111لاير ،للفترة من 7104م إلى 7171م بالشروط التجارية السائدة ،وبمبلغ
 .101110111لاير ،للفترة من 7107م إلى 710.م بالشروط التجارية السائدة.
 -44التصويت بالموافقة لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل من
شأنه منافسة الشركة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي
تزاول نشاطاً مماث ً
ال للشركة يتمثل في الدواجن ،والترخيص بذلك لعام قادم.
 -43التصويت بالموافقة لعضو مجلس اإلدارة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون بأن يشترك في عمل من
شأنه منافسة الشركة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي
تزاول نشاطاً مماث ً
ال للشركة يتمثل في المخبوزات ،والترخيص بذلك لعام قادم.
 -45التصويت بالموافقة لعضو مجلس اإلدارة المهندس ريان بن محمد فايز بأن يشترك في عمل من شأنه
منافسة الشركة ،وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول
نشاطاً مماث ً
ال للشركة يتمثل في المخبوزات ،والترخيص بذلك لعام قادم.
 -42التصويت بالموافقة على تعديل النظام األساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر
بالمرسوم المليك رقم (م )4/وتاريخ 0342/0/71هـ).
 -42التصويت بالموافقة على شراء الشركة لعددً ا يصل إلى  01مليون سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن
برنامج أسهم الموظفين ،على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية ،وتفويض مجلس اإلدارة
بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار
الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر
التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وهللا الموفق.
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