محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقدة في تمام

الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1442-03-05هـ الموافق 2020-10-22م وذلك عبر
وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1442/01/29هـ الموافق 2020/09/17م ،والمتضمن
ً
دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة ،وبعد موافقة هيئة السوق

المالية ،وإعالن الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/02/05هـ الموافق
2020/09/22م ،ونشر الدعوة في جريدة االقتصادية بتاريخ 1442/02/12هـ الموافق 2020/09/29م؛

ونظ اًر للظروف االستثنائية وبناء على تعميم مجلس إدارة هيئة السوق المالية القاضي باإلكتفاء بعقد جمعيات
الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) وتعليق عقدها حضوريا بشكل مؤقت ،وعليه فقد

إنعقدت الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس
بتاريخ 1442/03/05هـ الموافق 2020/10/22م ،عبر وسائل التقنية الحديثة؛ للنظر في جدول األعمال

اآلتي:
 .1التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي عضواً
ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/04/01م إلكمال دورة المجلس حتى
تنفيذياً بمجلس اإلدارة
ً
تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/24م.

 .2التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ،والتي تبدأ اعتبا اًر
من تاريخ 2020/10/25م ولمدة  3سنوات ،حيث تنتهي في 2023/10/24م( .حسب السير

الذاتية المرفقة باإلعالن)

 .3التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة

ابتداء من تاريخ 2020/10/25م ،وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/10/24م،
الجديدة،
ً
وهم:

أ .معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)
ب .معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (عضواً)
ت .سعادة األستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً)

ج .سعادة األستاذ مايك تشينغ (عضواً)

و قامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداوالتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من

الساعة العاشرة صباحاً من يوم األحد 1442/03/01هـ الموافق 2020/10/18م وحتى يوم انعقاد الجمعية

بتاريخ 1442/03/05ه الموافق 2020/10/22م ،وقد بلغ عدد األسهم الحاضرة باإلجتماع

( )971,425,640سهماً ،تمثل نسبة ( )78,94%من أسهم الشركة ،كما بلغ مجموع المساهمين المصوتين
( )491مساهماً يمثلون ( )971,425,640سهماً تمثل نسبة ( )78,94%من أسهم الشركة .واستناداً إلى المادة

( )30من النظام األساس للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني الالزم النعقاد الجمعية العامة العادية ،وعليه فقد
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) برئاسة معالي

األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ،وفقاً للمادة ( )35من النظام األساس

للشركة .وقد حضر االجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة من أعضاء مجلس اإلدارة كالً من:
 .1معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
 .2سعادة األستاذ ريتشارد أوبراين

 .3سعادة المهندس عبدهللا بن محمد العيسى
 .4سعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان

 .5سعادة األستاذ عبدهللا بن صالح بن جمعة

 .6سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

كما اعتذر عن حضور االجتماع كالً من:
 .1معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس اإلدارة)
 .2معالي المهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان
 .3سعادة الدكتور كالوس كلينفلند
وقدم معالي رئيس الجمعية كلمة ترحيبية ،وعلى إثرها رشح كال من :األستاذ محمد بن ظاهر العنزي أمين ٍ
سر

للجمعية ،واألستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس جامع ًة لألصوات ،وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على
ذلك ،فقد تم إقرار التعيين.
وبعد ذلك نوه معالي رئيس الجمعية للمساهمين بمسيرة أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين في دعم مسيرة شركة

معادن والسير بها لتحقيق أهدافها ،مسجالً الشكر والعرفان لجميع أعضاء المجلس على جهودهم في دورة

المجلس الرابعة.

وأشار معاليه إلى جدول األعمال المصاحب للدعوة النعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشرة ،حيث تمت
مناقشة البنود كاآلتي:
 .1التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي عضواً
ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/04/01م إلكمال دورة المجلس حتى
تنفيذياً بمجلس اإلدارة
ً
تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/24م.

 .2التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ،والتي تبدأ اعتبا اًر
من تاريخ 2020/10/25م ولمدة  3سنوات ،حيث تنتهي في 2023/10/24م.

وذلك وفقاً لتوص ية لجنة الترشيحات والمكافآت التي رفعتها لمجلس اإلدارة بعد مراجعة دقيقة لبيانات
المتقدمين لشغل عضوية مجلس اإلدارة ،ووفقاً للشروط الموضحة في اعالن الشركة في موقع السوق
المالية (تداول) بتاريخ 2020/08/13م ،وذلك انطالقاً من الصالحيات الممنوحة للجنة بموجب الئحة

حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ،والئحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية
العامة.
 .3التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة

ابتداء من تاريخ 2020/10/25م ،وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/10/24م،
الجديدة،
ً
وهم:

أ .معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)
ب .معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (عضواً)
ت .سعادة األستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً)

ج .سعادة األستاذ مايك تشينغ (عضواً)

بعد ذلك ،أتاح معالي رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح األسئلة واالستفسارات ،حيث وجه
المساهمون أسئلتهم على النحو التالي:
 .1لماذا زاد عدد أعضاء مجلس اإلدارة من  9أعضاء كما في دورة المجلس السابقة إلى أن أصبحوا
 11عضوا للدورة القادمةً؟
بعد دراسة مجلس اإلدارة الحتياجات الشركة ،فقد قرر المجلس التوصية للجمعية العامة بزيادة عدد
أعضاء المجلس بما يتوافق مع نظام الشركات ،بحيث يشغل عضوية المجلس  11عضواً يسهمون في

دعم المجلس بالكفاءات الالزمة؛ لمساندة مسيرة الشركة ،وتلبية تنوع منظومة أعمال الشركة ،وبما يحقق

تنمية فرص الشركة ومصالحها.

وبعد استيفاء استفسارات المساهمين ،طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين اإلدالء بأصواتهم عبر
موقع تداوالتي وبعد االنتهاء من التصويت قام بتالوة النتائج كما يلي:

 .1التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي عضواً
ابتداء من تاريخ تعيينه في 2020/04/01م إلكمال دورة المجلس حتى
تنفيذياً بمجلس اإلدارة
ً
تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/24م.

م

نتيجة التصويت

عدد األصوات

النسبة%

1

موافق

970,144,754

%99.86811

2

غير موافق

25,814

%0.00266

3

ممتنع

1,255,072

%0.1292

 .2التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ،والتي تبدأ اعتبا اًر
من تاريخ 2020/10/25م ولمدة  3سنوات ،حيث تنتهي في 2023/10/24م.

م

االسم

صفة العضوية

عدد األصوات باألسهم

النسبة

1

معالي األستاذ /ياسر بن عثمان الرميان

2

سعادة األستاذ /عبدهللا بن صالح الدوسري

غير تنفيذي
مستقل

86,185,973.23

%8.87211

85,999,162.84

%8.85288

3

معالي المهندس /خالد بن صالح المديفر

غير تنفيذي

85,755,335.44

%8.82778

4

سعادة األستاذ /ريتشارد اوبراين

5

سعادة الدكتور /عبدالعزيز بن صالح الجربوع

غير تنفيذي
مستقل

85,743,432.68

%8.82655

85,574,721.92

%8.80919

6

معالي األستاذ /سليمان بن عبدالرحمن القويز

مستقل

85,568,268.92

%8.80852

7

سعادة المهندس /مساعد بن سليمان العوهلي

تنفيذي

85,076,673.53

%8.75792

8

سعادة المهندسة /نبيلة بنت محمد التونسي

مستقل

85,016,593.39

%8.75173

9

سعادة الدكتور /سامويل والش

غير تنفيذي

83,771,700.57

%8.62358

10

سعادة الدكتور /محمد بن يحيى القحطاني

غير تنفيذي

83,263,665.05

%8.57128

11

سعادة الدكتور /جانيش كيشور

غير تنفيذي

83,177,704.00

%8.56243

12

سعادة األستاذ /عبدهللا بن جابر الفيفي

مستقل

1,996,732.50

%0.20555

13

سعادة المهندس /عادل بن محمد هاشم

مستقل

1,976,094.30

%0.20342

14

سعادة األستاذ /حسام الدين بن هاشم صدقة

مستقل

1,958,987.20

%0.20166

15

سعادة المهندس /شاكر بن نافل العتيبي

مستقل

333,267.90

%0.03431

16

سعادة المهندس /عبدالعزيز بن عبدهللا الحبردي

مستقل

222,352.50

%0.02289

17

سعادة األستاذ /طارق بن حسين لنجاوي

مستقل

20,604.90

%0.00212

18

سعادة المهندس /يحيى بن محمد الشنقيطي

مستقل

14,394.60

%0.00148

19

سعادة األستاذ /محمد بن عبدهللا السويد

مستقل

8,639.43

%0.00089

20

سعادة األستاذ /أحمد بن طارق مراد

مستقل

6,505.10

%0.00067

21

سعادة األستاذ /فهد بن عايد الشمري

مستقل

5,234.10

%0.00054

22

سعادة األستاذ /عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال

مستقل

3,518.20

%0.00036

23

سعادة الدكتور /سعد بن عبدالعزيز الحقيل

مستقل

3,395.65

%0.00035

24

سعادة األستاذ /عبدالرحمن بن عبدهللا الزهراني

مستقل

1,187.40

%0.00012

25

سعادة الدكتور /عبدهللا بن صغير الحسيني

مستقل

975.80

%0.0001

26

سعادة الدكتور المهندس /عبدالوهاب بن مصعب ابو كويك

مستقل

920.50

%0.00009

27

سعادة الدكتور /حمد بن عبدهللا الفوزان

مستقل

574.55

%0.00006

28

سعادة األستاذ /محمد بن عبدهللا الغامدي

مستقل

461.40

%0.00005

29

سعادة األستاذ /عمرو بن محمد خاشقجي

مستقل

441.70

%0.00005

30

سعادة األستاذ /غسان بن محمد كشميري

مستقل

189.60

%0.00002

31

سعادة األستاذ /عبدالرحمن بن عمر باداود

مستقل

130.00

%0.00001

32

سعادة األستاذ /سمير بن محمود حداد

مستقل

116.10

%0.00001

33

سعادة األستاذ /محمد بن علي العنزي

مستقل

30.00

%0

34

سعادة األستاذ /مطلق بن طلق العنزي
ممتنع

مستقل

30.00

%0

29,737,625.00

%3.06123

وحسب األصوات المحصلة باالجتماع فإن التالية أسمائهم قد حصلوا على أعلى نسبة تصويت:
م

االسم

1

معالي األستاذ /ياسر بن عثمان الرميان

2

سعادة األستاذ /عبدهللا بن صالح الدوسري

3

معالي المهندس /خالد بن صالح المديفر

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

عدد األصوات باألسهم

النسبة

صفة العضوية

86,185,973.23

%8.87211

مستقل

85,999,162.84

%8.85288

غير تنفيذي

85,755,335.44

%8.82778

غير تنفيذي

غير تنفيذي

85,743,432.68

%8.82655

85,574,721.92

%8.80919
%8.80852

4

سعادة األستاذ /ريتشارد اوبراين

5

سعادة الدكتور /عبدالعزيز بن صالح الجربوع

مستقل

6

معالي األستاذ /سليمان بن عبدالرحمن القويز

مستقل

85,568,268.92

7

سعادة المهندس /مساعد بن سليمان العوهلي

تنفيذي

85,076,673.53

%8.75792

8

سعادة المهندسة /نبيلة بنت محمد التونسي

مستقل

85,016,593.39

%8.75173

9

سعادة الدكتور /سامويل والش

غير تنفيذي

83,771,700.57

%8.62358

10

سعادة الدكتور /محمد بن يحيى القحطاني

غير تنفيذي

83,263,665.05

%8.57128

11

سعادة الدكتور /جانيش كيشور

غير تنفيذي

83,177,704.00

%8.56243

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

 .3التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة

ابتداء من تاريخ 2020/10/25م ،وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/10/24م،
الجديدة،
ً
وهم:

أ .معالي األستاذ /سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)
ب .معالي المهندس /خالد بن صالح المديفر (عضواً)
ت .سعادة األستاذ /وليد بن إبراهيم شكري (عضواً)

ج .سعادة األستاذ /مايك تشينغ (عضواً)
م

نتيجة التصويت

عدد األصوات

النسبة%

1

موافق

969,361,257

%99.78745

2

غير موافق

695,623

%0.07161

3

ممتنع

1,368,760

%0.1409

وعليه تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية كما وضح في النتائج أعاله ،وقد انتهى االجتماع في تمام
الساعة  7:15مساءاً وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين

لمشاركتهم الفعالة.

وعليه فقد جرى توثيق المحضر وتوقيعه
وهللا ولي التوفيق،،،
أمين سر الجمعية

جامع األصوات

األستاذ محمد بن ظاهر العنزي

األستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس

التوقيع:

التوقيع:

رئيس الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (معادن)
معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
التوقيع:

