
 م .  31/12/2020ة عن السنة المالية المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدار - البند األول :

 م .   31/12/2020التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  -البند الثاني : 

 م .  31/12/2020المالية المنتهية في التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة  - البند الثالث :

: الرابع  على  - البند  في    التصويت  المنتهية  المالية  السنة  خالل  إدارتهم  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 

 م .  31/12/2020

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة    - البند الخامس :

م والربع  2021لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي وذلك 

 م وتحديد أتعابه . 2022األول من العام المالي 

صالح محمد  األستاذ /  م بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التى ستت  -البند السادس : 

كما بلغت   إيجار مبني سكني لألطباء واإلداريينمصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن    ماديحمد الح

بأنه ال    يين و ثالثة آالف لاير( عشرة مال   10,003,000.00)م مبلغ    2020قيمة التعامل العام السابق   لاير علماً 

 يوجد شروط تفضيلية )مرفق( . 

محمد صالح بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /   ويت على األعمال والعقود التى ستتمالتص   - البند السابع :

, كما    خدمات رسائل نصية وتطبيقات جوجلمصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن    محمد الحمادي

السابق   العام  التعامل  قيمة  )  2020بلغت  مبلغ  وستمائة    1,645,928.00م  مليون  ألف لاير(  وأربعون  وخمسة 

 وتسعمائة وثمانية وعشرون لاير علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية ) مرفق ( 

صالح محمد  بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /    األعمال والعقود التى ستتم  التصويت على  -البند الثامن :

, كما بلغت قيمة التعامل    ساندة وتوريد خدمات ممصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن    حمد الحمادي

ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثالثمائة وثمانية وأربعون لاير  لاير (    827,348.00م مبلغ )  2020العام السابق  

 علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية ) مرفق ( . 

صالح محمد  لس اإلدارة األستاذ /  التصويت على األعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وعضو مج  - :  - البند التاسع :

كما بلغت   إيجار مبني سكني لألطباء واإلداريينمصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن    حمد الحمادي

لاير( ستمائة وثالثون الف لاير علماً بأنه ال يوجد شروط    630,000.00م مبلغ )  2020قيمة التعامل العام السابق  

 )مرفق( . تفضيلية 

م بمبلغ إجمالي  2020التصويت على صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن العام    -:  البند العاشر

 لاير .   لاير ( مليون  1,000,000.00قدره ) 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية    - :  البند الحادي عشر 
من القيمة  (  %  5  ) للسهم ما يعادل  (   لاير 0.5)  بواقع  ( مليون لاير   60 )   م بمبلغ قدره31/12/2020في  المنتهية  

االسمية للسهم على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة  
ع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم  والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدا

 .تداول يلي تاريخ االستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع األرباح الحقاً 
 



لتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في  ا  -عشر :  البند الثاني
( من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو  1الفقرة )

الواردة للشروط  أسبق وفقاً  أيهما  المفوض  اإلدارة  دورة مجلس  نهاية  التنظيمية    حتى  الضوابط و اإلجراءات  في 
 الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .  

 
 

 












