غي العادية السابعة ر
عش ( االجتماع الثان ) لل رشكة
نتائج اجتماع الجمعية العامة ر
السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
ديسمب 2019م.
المنته يف 31
المال
 )1الموافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام
ر
ي
ي
ر
ديسمب 2019م.
المنته يف 31
المال
 )2الموافقة عىل القوائم المالية الموحدة للشكة للعام
ر
ي
ي
 )3الموافقة عىل تقرير مراجع حسابات ر
ديسمب 2019م.
المنته يف 31
المال
الشكة للعام
ر
ي
ي
 )4الموافقة عىل تعيي مراجع حسابات ر
الشكة (السادة  /ايرنست و يونغ ) من بي المرشحي من قبل لجنة المراجعة
الثان والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2020م و
 ،وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع
ي
المال 2021م وتحديد أتعابه.
الرب ع االول من العام
ي
ر
ديسمب 2019م.
المنته يف 31
المال
 )5الموافقة عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشكة عن العام
ر
ي
ي
وبإجمال مبلغ قدره
 )6الموافقة عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي ع ارباح نقدية بواقع  0.60ريال لكل سهم
ي
 48,960,000ريال ما يمثل نسبته  %6من رأس المال عىل أن تكون األحقية للمساهمي المالكي لألسهم بنهاية
ر
ر
ثان يوم تداول
تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين يف سجل
مساهم ًالشكة لدى شكة مركز اإليداع يف نهاية ي
ي
يىل تاري خ االستحقاق ،سيتم توزي ع األرباح خالل  15يوما من تاري خ استحقاق هذه األرباح.
ي
 )7الموافقة عىل تعديل المادة ( )29من نظام ر
الشكة األساس المتعلقة بدعوة الجمعيات
 )8الموافقة عىل تعديل المادة ( )40من نظام ر
الشكة األساس المتعلقة بتقارير اللجنة
 )9الموافقة عىل تعديل المادة ( )44من نظام ر
الشكة األساس المتعلقة بالوثائق المالية
 )10الموافقة عىل تعديل المادة ( )45من نظام ر
الشكة األساس المتعلقة بتوزي ع األرباح
 )11الموافقة عىل تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة
 )12الموافقة عىل تعديل الئحة عمل لجنة ر
البشيحات و المكافآت
الشكة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ر
الت ستتم بي ر
ر
وشكاتها
 )13الموافقة عىل األعمال والعقود ي
التابعة ،رشكة محطة بوابة البحر األحمر ر
والشكة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة مع رشكة زينل
ر
ر
ر
والت لعضو مجلس االدارة
الت تملك حصة قدرها  %14.69من رأسمال شكة سيسكو ي
للصناعات المحدودة ي
السيد /محمد أحمد زينل عىل رضا مصلحة غب ر
مباشة فيها باعتباره أحد مالك رشكة زينل للصناعات المحدودة
ي
كما أنه رئيس مجلس إدارة رشكة سيسكو ر
وشكة محطة بوابة البحر األحمر و عضو مجلس االدارة السيد /عامر
عبد هللا زينل عىل رضا مصلحة غب ر
مباشة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة رشكة زينل للصناعات المحدودة
 ،ورئيس مجلس االدارة ر
للشكة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة  ،و عضو مجلس ادارة رشكة
ً
محطة بوابة البحر األحمر و نائب رئيس مجلس ادارة رشكة سيسكو .علما إن مبلغ المعاملة للعام 2019م بقيمة
قدرها  4.66مليون ريال سعودي ويتمثل ف توزيعات حصة أرباح مدفوعة من ر
الشكة السعودية لتنمية التجارة
ي
ر
ر
ر
الت تمتلك ما نسبته  %24من رأس مال الشكة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات ال شكة زينل للصناعات ي
والصادرات والمرصوفات الفعلية المحملة بي رشكات المجموعة مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس
تجارية دون أي رشوط تفضيلية.
الت ستتم بي رشكة محطة بوابة البحر األحمر ر
(شكة تابعة ر
 )14الموافقة عىل األعمال والعقود ر
لشكة سيسكو)
ي
ً
وشكة كرم فيدكس ر
ر
(شكة شقيقة ر
لشكة زينل للصناعات المحدودة) علما أن رشكة زينل للصناعات تملك حصة
ر
ر
عىل رضا مصلحة
والت لعضو مجلس االدارة السيد /محمد أحمد زينل ي
قدرها  %14.69من رأسمال شكة سيسكو ي

غب ر
مباشة فيها باعتباره أحد مالك رشكة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة رشكة سيسكو
وشكة محطة بوابة البحر األحمر  ،والسيد /عامر عبد هللا زينل عىل رضا مصلحة غب ر
ر
مباشة فيها باعتباره أحد
أعضاء مجلس إدارة رشكة زينل للصناعات المحدودة ,وعضو مجلس ادارة رشكة محطة بوابة البحر األحمر و
ً
نائب رئيس مجلس ادارة رشكة سيسكو  ،علما إن مبلغ المعاملة للعام 2019م بقيمة قدرها  10.22مليون ريال
وه تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين ر
لشكة محطة بوابة البحر األحمر مع العلم أن هذه التعامالت
ي
تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي رشوط تفضيلية.
الشكة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ر
الت ستتم بي ر
ر
(شكة
 )15الموافقة عىل األعمال والعقود ي
ً
والشكة العربية لتجارة المواد السائبة ر
(شكة تابعة ر
لشكة سيسكو) ر
تابعة ر
لشكة زينل للصناعات المحدودة) علما
ر
ر
ر
والت لعضو مجلس االدارة
أن شكة زينل للصناعات تملك حصة قدرها  %14.69من رأسمال شكة سيسكو ي
السيد /محمد أحمد زينل عىل رضا مصلحة غب ر
مباشة فيها باعتباره أحد مالك رشكة زينل للصناعات المحدودة
ي
كما أنه رئيس مجلس إدارة رشكة سيسكو وعضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا زينل عىل رضا مصلحة غب
ر
لشكة زينل للصناعات المحدودة ,ورئيس مجلس االدارة ر
مباشة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس اإلدارة ر
للشكة
ً
السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة و نائب رئيس مجلس ادارة رشكة سيسكو  ،علما إن مبلغ المعاملة
للعام 2019م بقيمة قدرها  0.01مليون ريال وتتمثل ف معامالت لتأجب أرض ومستودعات من قبل ر
الشكة
ي
السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي
رشوط تفضيلية.
الشكة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ر
الت ستتم بي ر
ر
(شكة
 )16الموافقة عىل األعمال والعقود ي
ً
وشكة الكابالت السعودية ر
لشكة سيسكو) ر
(شكة شقيقة ر
تابعة ر
لشكة زينل للصناعات المحدودة) علما بأن رشكة
ر
ر
والت لعضو مجلس االدارة
زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها  %14.69من رأسمال شكة سيسكو ي
السيد /محمد أحمد زينل عىل رضا مصلحة غب ر
مباشة فيها باعتباره أحد مالك رشكة زينل للصناعات المحدودة
ي
كما أنه رئيس مجلس إدارة رشكة سيسكو و عضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا زينل عىل رضا مصلحة غب
ر
مباشة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة رشكة زينل للصناعات المحدودة ,ورئيس مجلس االدارة ر
للشكة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ونائب رئيس مجلس ادارة رشكة سيسكو ,كما أن لعضو مجلس
االدارة السيد /عدنان عبدهللا ميمت مصلحة غب ر
مباشة فيها وهو أحد أعضاء مجلس ادارة رشكة الكابالت
ي
ً
ً
السعودية وأيضا أحد أعضاء مجلس إدارة رشكة سيسكو  ،علما إن مبلغ المعاملة للعام 2019م بقيمة قدرها
وه عبارة عن معامالت لتأجب أرض ومستودعات من قبل ال رشكة السعودية لتنمية
 0.24مليون ريال سعودي ي
ر
التجارة والصادرات مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي شوط تفضيلية.
ر
الت ستتم بي ر
ر
الجب
الشكة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشكة ر
 )17الموافقة عىل األعمال والعقود ي
تالك السعودية المحدودة ر
لشكة سيسكو)  ،ر
(شكة زميلة ر
والت لعضو مجلس االدارة السيد /عامر عبد هللا زينل
ي
ي
ً
عىل رضا مصلحة غب ر
مباشة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس ادارة رشكة سيسكو وأيضا رئيس مجلس مديرين
ً
وه
رشكة ر
تالك السعودية المحدودة  ،علما إن مبلغ المعاملة للعام 2019م بقيمة قدرها  8.94مليون ريال ي
الجب ي
تمثل مرصوفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح مع العلم أن هذه التعامالت تتم بناء عىل أسس تجارية دون أي
رشوط تفضيلية.

