
 
 العاديةالجمعية العمومية  عرض لتوصيات مجلس اإلدارة على

 2021 يونيو   21الموافق:  1442 ذو القعدة 11االثنين: 

من الالئحة التنفيذية له بانتخاب    41  ة:والماد  ،من نظام الجمعيات التعاونية   26  :بناء على ما نصت عليه المادة تقديم:  

بداية كل اجتماع رئيًسا   بين أعضائها في  العمومية من  اختيار رئيس مجلس  الجمعية  للعمومية  لالجتماع، وحيث سبق 

برئاسة االجتماع، ونظًرا النعقاد االجتماع إلكترونيًا فإن رئيس مجلس اإلدارة سيتولى أ. عبد هللا بن مهدي الشمري  اإلدارة  

م. نواف   ، وأ. سعدي بن حسن العتيبيار عضوين من الجمعية العمومية؛ لمساعدته، وهما: ياخت تم رئاسة االجتماع، وقد 

 . ع العموميةبالتوقيع على محضر اجتما رئيس مجلس اإلدارةن وعضوا الوسيقوم  ، بن جطلي الشمري 

 وفيما يلي عرض تفصيلي للتوصيات تمهيًدا للتصويت عليها من خالل رابط يصلكم عبر قنوات التواصل المتاحة، وهي: 

( من الالئحة األساسية للجمعية المستندة على    29يتم صرف األرباح وفق المادة: )  حيث    أواًل: عرض للتوصية األولى: 

للنظام الصادرة بموجب قرار مجلس    التنفيذية   ( من الالئحة  49، والمادة )  نظام الجمعيات التعاونية( من    28المادة )  نص  

  3/   10بتاريخ:    14هـ، والمصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم: م/  1429/    3/    9( وتاريخ:    73الوزراء رقم : )  

،  "مكتب رياض بن بليهد"  مية المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني ، وبناء على القوائم المالية والحسابات الختاهـ1429  /

 2020، والتي كانت نتائجها تحقيق الجمعية في العام المالي  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  المعين من قبل

 أرباًحا على النحو التفصيلي التالي:  

 صافي األرباح بعد دفع الزكاة الشرعية  مقدار الزكاة الشرعية  صافي األرباح قبل الزكاة الشرعية  العام المالي 

2020 754,838 179,919 574,919 

 

 على النحو التفصيلي التالي: كانت  والتي   2019ولمقارنتها باألرباح المتحققة في العام المالي 

 صافي األرباح بعد دفع الزكاة الشرعية  مقدار الزكاة الشرعية  صافي األرباح قبل الزكاة الشرعية  العام المالي 

2019 737,526 30,825 706,701 

 

الجمعية  ول اجتماع  عقد  حضوريًا تعذر  العادية  ببسبب    ؛ العمومية  المرتبطة  الرسمية  االحترازية التوجيهات  اإلجراءات 

عضًوا إذ يصعب معه عرض تفاصيل    140؛ وألن النصاب القانوني لعقد يتجاوز لجائحة كورونا   والتدابير الوقائية المقررة

 42/   6/21رقم:  في اجتماعه  رر مجلس اإلدارة  القوائم المالية من خالل االجتماع عن بعد، وبناء لهذه األسباب وغيرها ق

للجمعية العمومية بطلب تفويضه باعتماد    ةتوصيالرفع  ب  2021يونيو    14الموافق:    1442ذو القعدة    4المنعقد في يوم  

قبل    نيابة عنها؛ ليتمكن من إنجاز اإلجراءات النظامية المقررة من   2020  المالي  لعاموالحسابات الختامية لالقوائم المالية  

في سجالت    المساهمين والمساهمات  حقوقوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، والتمكن من العمل على تدوين  

 . ( من الالئحة األساسية للجمعية 29وفق ما نصت عليه المادة )  الجمعية
 

المالية  األولىالتوصية   الموافقة على قرار مجلس اإلدارة باعتماده للقوائم  الختامية  :  والحسابات 

المعين من قبل وزارة الموارد البشرية ،  المحاسب القانوني مكتب  المعتمدة من    2020  المالي   لعامل

 . والتنمية االجتماعية
 

 



 
الموافق:    2144/    8/    3:  بتاريخالمنعقد    42/  3/21رقم:  اجتماعه  مجلس اإلدارة في    أوصى  : الثانيةعرض للتوصية  :  ثانيًا

، وتحويلها إلى  (  2022والعام المالي    2021إضافيين ) العام المالي    تمديد عدم توزيع األرباح لعامينب  2021/    3/    16

البشرية ) مشروع مبنى الجمعية التعاونية (؛ بسبب إلغاء اإلعانات المالية المقررة من وزارة الموارد    أسهم؛ لدعم المشروع

 والتنمية االجتماعية. 
 

:  لعامين آخرين هما  ، وتحويلها إلى أسهم على المساهمين/المساهماتتمديد عدم توزيع األرباح  :  الثانية التوصية  

 مبنى الجمعية. لدعم مشروع   2022 المالي:والعام  2021 العام المالي:

 

 : الثالثةعرض للتوصية    :ثالثًا

ديد تثبيت  بتم  2021/    3/    16الموافق:    1442/    8/    3المنعقد بتاريخ:    42/  3/21رقم:  مجلس اإلدارة في اجتماعه    أوصى

حيث سبق للجمعية العمومية أن وافقت على تثبيته حتى   (  2022)هو العام المالي:  سعر االكتتاب للسهم لعام إضافي جديد  

(؛ وجاءت توصية المجلس لفتح المجال أمام المساهمين والمساهمات لزيادة ما يمتلكونه من    2021نهاية العام المالي )  

وكذلك تشجيع المواطنين والمواطنات من أهالي الخفجي والمراكز التابعة لها باالكتتاب،    أسهم في الجمعية عبر االكتتاب،

 تطبيقًا لنظام الجمعيات التعاونية بجعل باب العضوية مفتوًحا على مدار العام. 

الثا تثبيت سعر االكتتاب  تمة:  لث التوصية  قدرهديد  هو العام للسهم لعام إضافي جديد    ( لاير  50)    :بسعر إجمالي 

 .( 2022) المالي: 

 2144/    10/    18المنعقد بتاريخ:    42/  5/21رقم:  مجلس اإلدارة في اجتماعه    وصىا  :الرابعةعرض للتوصية  :  رابعًا
( لاير للعائد على    120,000)    :أعلى مقداره   ( لاير، وحد    3000)    :أدنى مقداره  وضع حد  ب   2021/    5/    30الموافق:  

يستحق العضو "المساهم/المساهمة" عائًدا من   التعامل في العام المالي الواحد، وتوضيح التوصية على النحو التالي: "
(   3000ا السنوية )  مشترياته  ت مشترياته/ـا السنوي مع الجمعية إذا بلغ تعاملهاألرباح للعام المالي الواحد على تعامله/

بهدف في العام المالي الواحد، وجاءت التوصية    ( لاير "   120,000مقداره )  للمشتريات  ثالثة آالف لاير، وبحد أقصى  

ق  التعامل )المشتريات( ولتحقيعلى    عائدأرباح المن الجمعية، واالستفادة من  الدائم  تحفيز المساهمين والمساهمات بالشراء  
 . ومساهماتهاللجمعية من مساهميها التام  الوالء 

 

( لاير للعائد على التعامل    120,000)    :أعلى مقداره  ( لاير، وحد    3000)    :أدنى مقداره  وضع حد    :الرابعة التوصية  

 . في العام المالي الواحد
 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات؛ لتصبح قرارات للجمعية العمومية.صباًحا يصلكم رابط إلكتروني للتصويت على  10:45توضيح: عند الساعة 

 


