
  

 

 عشرةرابعة ال الجمعية العامة العادية
 ) األول عاالجتما الدورة الرابعة /  (
 ـه 1113 رجب 22 الموافق م2022 مارس 1 الثالثاء

 األعمالجدول 

 البند م

 م. 31/12/2021في ة المنتهيعن السنة المالية التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  1

 م. 31/12/2021في السنة المالية المنتهية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن  2

 .م31/12/2021ة المنتهي ةالمالي سنةعن الالتصويت على القوائم المالية عن  3

4 
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 

م ، والرب  ع األول 2022ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثاني، والرب  ع الثالث، والسنوي من العام المالى 
 م وتحديد أتعابه. 2023من  العام المالى  

5 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس اإلدارة التصويت على 
األستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، واألستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد )أطراف ذات عالقة( مصلحة غير 

 بأن التعامالت التي تمت خالل عام  2022مباشرة فيها عن العام 
ً

( ريال 451,25431قيمتها ) م 2021م ، علما
 على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية) مرفق(

ً
 سعودي،وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءا

 .م31/12/2021في  السنة المالية المنتهيةالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  6

7 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ك( ريال سعودي  4005000التصويت على صرف مبلغ )

 .م31/12/2021في 

8 
ت مجلس اإلدارة و لجانة واإلدارة  اسةیب  ( من س – 1الفقرة  - 2لتصويت على تعديل المادة ) ا

َ
مكافا

 للشركة ،والمتعلقة ب ) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (. )مرفق( ةیذیالتنف

9 
 لسنة الماليةارب  ع سنوي عن  أو التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي 

 .م2022

11 
مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية ك( ريال سعودى   10,5000التصويت على صرف مبلغ ) 

 .م 2021/ 31/12فى 

11 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعه للدورة القادمة ) الخامسة (  والتى تبدأ من تاري    خ  .11
وضوابط عملها ومكافآت  م والموافقة على مهامها  ,4/1/202م ولمدة ثالث سنوات تنتهى  فى   10/1/2022

 -:أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم )مرفق السير الذاتيه (
 .المجلس(خارج  )منالخويطر خالد محمد -
 .مستقل()يوسف عبد الله إبراهيم المطلق -
 عبد الله سعود العريفى ) من خارج المجلس (. -

12 
اري    خ التي تبدأ من ت ) الخامسة (  أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التصويت على إنتخاب

 (هم  )مرفق السير الذاتي ,4/1/202( سنوات، تنتهى فى تاري    خ 3ولمدة ثالث ) 10/1/2022

 














