
 

 

 ــ: نتائج التصویت على جدول أعمال الجمعیة
 

 م.31/12/2021في  للعام المالي المنتھيعلى تقریر مجلس اإلدارة  موافقةال -1

 م.31/12/2021في  عام المالي المنتھيلعن اعلى القوائم المالیة  موافقةال -2

 م.31/12/2021في  عام المالي المنتھيلالشركة عن اعلى تقریر مراجع حسابات  موافقةال -3

الخراشي وشركاه محاسبون شركة سلیمان عبدهللا الخراشي ( /السادة  مراجع حسابات الشركةتعیین على  موافقةال -4
القوائم وتدقیق مراجعة بناًء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومن بین المرشحین  )ومراجعون قانونیون

  .وتحدید أتعابھم، 2023والربع األول من العام المالي م 2022المالي العام ربع الثاني والثالث والسنوي من المالیة لل

على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بین المرشحین للدورة القادمة ومدتھا ثالث سنوات میالدیة والتي  موافقةال -5
 وھم :م 2025یولیو  01م وتنتھي بتاریخ 2022یولیو  02تبدأ بتاریخ 

 عبدالرزاق الغامديالمھندس/ علي  -1

 الصویغ األستاذ/ ماجد احمد -2

 األستاذ/ محمد علي العجمي -3

 المھندس/ محمد عبدالعزیز النملة  -4

 المھندس/ سعد عماش الشمري -5

 المھندس/ سلیمان محمد النملة -6

 األستاذ/ یحیى ابراھیم القنیبط  -7

 المھندس/ سعد صالح األزوري -8

 األستاذ/ موسى عبدهللا الرویلي  -9

على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا للدورة الجدیدة ابتداًء من تاریخ  موافقةال -6
 ھم: وم، 2025-07-01م وحتى انتھاء الدورة في تاریخ 02-07-2022

 المھندس/ سعد عماش الشمري  -1
 المھندس/ سلیمان محمد النملة  -2
 المھندس/ سعد صالح األزوري -3

 
 



 
 
 
 

 على تعدیل الئحة عمل لجنة المراجعة. موافقةال -7

عماش الشمري (عضو مستقل ) عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاریخ  على تعیین المھندس/ سعد موافقةلا -8
م، وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق المھندس/ 2022-07-01الجمعیة حتى نھایة فترة عمل اللجنة الحالیة بتاریخ 

 عمار بن عبدالرحیم قاضي) ( عضو مستقل ) . 
ركة وشركة الشرق األوسط لكابالت األلیاف البصریة والتي لعضو على األعمال والعقود التي ستتم بین الش موافقةال -9

مجلس اإلدارة المھندس/ سلیمان محمد النملة ( عضو غیر تنفیذي ) مصلحة مباشرة فیھا، وھي عبارة عن تقدیم 
 شروط تفضیلیة في) لایر. وال یوجد 1,276,318م، بلغت (2021خدمات وأعمال، علماً ان التعامالت للعام الماضي 

 التعامل. 
على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة الشرق األوسط لكابالت األلیاف البصریة والتي لعضو  موافقةال  -10

مجلس اإلدارة المھندس/ سلیمان محمد النملة ( عضو غیر تنفیذي ) مصلحة مباشرة فیھا، وھي عبارة عن شراء 
شروط تفضیلیة ) لایر. وال یوجد 4,868,866م، بلغت (2021ام الماضي كابالت ألیاف بصریة ، علماً ان التعامالت للع

 في التعامل. 
و مجلس اإلدارة المھندس/ على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة أعمال المقاولین والتي لعض موافقةال  -11

كابالت ، علماً ان التعامالت  عبدالعزیز النملة ( عضو غیر تنفیذي ) مصلحة مباشرة فیھا، وھي عبارة عن بیعمحمد 
 ) لایر. وال یوجد شروط تفضیلیة في التعامل.192,510م، بلغت (2021خالل الربع األول من العام الماضي 

 


