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افقة .1  م.31/12/2021جلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في معلى تقرير  املو

افقة .2  م.31/12/2021عن العام املالي املنتهي في  حسابات الشركة يمراجععلى تقرير  املو

افقة .3  م.31/12/2021املالي املنتهي في  لعامعن اعلى القوائم املالية  املو

افقة .4  م.31/12/2021في العام املالي املنتهي  عنعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  املو

افقة .5 لشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة حسابات ا على تعيين مراجعي املو

 م وتحديد أتعابهم2023م والربع األول من العام 2022وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 وفق اآلتي وهم

كة  األتعاب الشر

كة  ريال سعودي 757,000 (PwC) برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون شر

كة   ريال سعودي 330,000 (RSM) المحاسبون المتحدون لإلستشارات المهنيةشر

 

افقة .6  تعديل الئحة حوكمة الشركة. على املو

افقة .7  ت العضوية في مجلس اإلدارة.على تعديل سياسات ومعايير وإجراءا املو

افقة .8  لجنة املراجعة.والئحة عمل على تعديل ميثاق  املو

افقة .9  اللجنة التنفيذية.والئحة عمل على تعديل ميثاق  املو

افقة .10  لجنة اإلستثمار.والئحة عمل على تعديل ميثاق  املو

افقة .11  لجنة إدارة املخاطر. والئحة عمل على تعديل ميثاق املو

افقة .12  واملكافآت.لجنة الترشيحات والئحة عمل على تعديل ميثاق  املو

افقة .13  واللجان واإلدارة التنفيذية. سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تعديلعلى  املو

افقة .14  م.31/12/2021ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في  1,200,000على صرف مبلغ  املو

افقة .15  م.31/12/2020ي املنتهي في عن العام املال ألعضاء لجنة املراجعةمكافأة ريال  225,000على صرف مبلغ  املو

افقة .16 السيد/  -روابي القابضة، والتي لرئيس مجلس اإلدارة  ومجموعةال والعقود التي تمت بين الشركة األعمعلى  املو

 بأن التعامالت التي تمت 
ً
عبدالعزيز علي التركي مصلحة مباشرة فيها )حيث  يشغل فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة(، علما

شروط تفضيلية  ريال سعودي(، وال توجد أي  1,431,844 عبارة عن )وثائق تأمين ملدة عام وبقيمة  2021خالل العام املالي 

 في هذه األعمال والعقود.

 

 



 

 

 

افقة .17 السيد/ فواز  -األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التميمي، والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة على  املو

 بأن التعامالت التي تمت 
ً
طالل التميمي مصلحة غير مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب عضو مجلس اإلدارة(، علما

ريال سعودي(، وال توجد أي شروط تفضيلية  7,216,038 قيمة عبارة عن )وثائق تأمين ملدة عام وب 2021خالل العام املالي 

 في هذه األعمال والعقود.

افقة .18 السيد/ ماجد شطي  -األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة املهيدب، والتي لعضو مجلس اإلدارة على  املو

 بأن ا
ً
لتعامالت التي تمت خالل العام املالي الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب تنفيذي(، علما

ريال سعودي(، وال توجد أي شروط تفضيلية في هذه األعمال   4,409,967 عبارة عن )وثائق تأمين ملدة عام وبقيمة  2021

 والعقود.

افقة .19 شطي  السيد/ ماجد -األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة املهيدب، والتي لعضو مجلس اإلدارة على  املو

 بأن التعامالت التي تمت خالل العام املالي 
ً
الظفيري مصلحة غير مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب تنفيذي(، علما

ريال سعودي(، وال توجد أي شروط تفضيلية في 880,000 ملدة عام وبقيمة  إيجار سنوي ملكاتب الشركةعبارة عن ) 2021

 هذه األعمال والعقود.


