
 
 

   االربعین عمال الجمعیة العامة العادیةأبنود جدول على نتائج التصویت 
 

 م .۲۰۲۱-۱۲-۳۱على تقریر مجلس اإلدارة للعام المالي المنتھي في  الموافقة -۱
 م . ۲۰۲۱-۱۲-۳۱على تقریر مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتھي في  الموافقة -۲
 م . ۲۰۲۱-۱۲-۳۱على القوائم المالیة عن العام المالي المنتھي في  الموافقة -۳
 م .۲۰۲۱على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتھم خالل عام  الموافقة -٤
دـیة مرحلـیة عن   الموافـقة -٥ ا تم توزیـعھ من أرـباح نـق اـلث على قرار مجلس اإلدارة بـم م  ۲۰۲۱ـعام  ل  الربع الـث

ــال بمبلغ (  ٪٤۰والذي یعادل ما نسبتھ   ــمــ ملیوناً    ستمائة وواحد وأربعین)  ٦٤۱٫۸۲۹٫۹۳۲  من رأس الــ
عن كل ـسھم من    ت أربعة ریاال)  ٤ریاالً بواقع (  وتـسعمائة وإثنان وثالثونألفاً    وثمانمائة وتـسعة وعـشرون

 .م ۲۰۲۱واالكتفاء بذلك التوزیع عن العام المالي  رصید األرباح
) لایر مكافأة ألعضـاء مجلس اإلدارة عن السـنة المالیة المنتھیة  ۲٬٥۷۸٬۰۰۰على صـرف مبلغ (  الموافقة -٦

 م .۲۰۲۱-۱۲-۳۱ في
ادة  الموافقة -۷ بون قوـشركاھم    ارنـست اند یونغ/   على تعیین الـس ً مراجع  انونیون )( محاـس ابات    ا لـشركة الحـس

، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع    على توصـیة لجنة المراجعة  من بین المرشـحین بناءً 
 م. ۲۰۲۳م ، والربع األول لعام ۲۰۲۲الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

ســنوي عن العام  على تفویض مجلس االدارة بتوزیع أرباح مرحلیة بشــكل نصــف ســنوي أو ربع    الموافقة -۸
 م.۲۰۲۲المالي 

(عضـو مسـتقل) بمجلس اإلدارة عید بن فالح الشـامري    /األسـتاذ  مجلس اإلدارة بتعیین   قرارعلى    الموافقة -۹
ھ في اریخ تعییـن داًء من ـت ة في   م۲۰۲۱-۰٥-۰۱  ابـت الـی دورة الـح اء اـل اریخ انتـھ ال دورة المجلس حتى ـت إلكـم

 . معالي األستاذ / عبدالعزیز بن عبدهللا الدعیلج ( عضو مستقل )خلفاً للعضو السابق  م۳۱-۱۲-۲۰۲۳
ة -۱۰ الترخیص الوارد في الفقرة (    الموافـق ة ـب اـم ة الـع ة الجمعـی ) من    ۱على تفویض مجلس اإلدارة بصـــــالحـی

ـظام الشـــــرـكات وذـلك لـمدة ـعام من ـتاریخ موافـقة الجمعـیة الـعاـمة أو حتى نـھاـیة دورة ) من ن ۷۱الـمادة ( 
مجلس اإلدارة المفوض أیھما أســبق، وفقاً للشــروط الواردة في الضــوابط واالجراءات التنظیمیة الصــادرة 

 تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة .
  ألعـمال مـنافس عـمل  في  ـلدكتور/ ولـید بن محـمد العیســـــىا  دارةاإل  مجلس  رئیس  اشـــــتراك على  الموافـقة -۱۱

 .الشركة 
  منافس  عمل  انس بن محمد ـصالح ـصیرفي في  /المھندس  اإلدارة  مجلس  رئیس  اـشتراك نائب   على  الموافقة -۱۲

 .الشركة  ألعمال
 

 
 

 
 


