
 
 

 الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(  اجتماع جدول أعمالبنود نتائج التصويت عىل 
  2022أبريل  20الموافق  1443رمضان  19المنعقد يوم األربعاء 

 
 م عبر وسائل التقنية الحديثة  9:30تمام الساعة  م ف

    عىل تقرير مراجع الحسابات لموافقة ا 1
 
   م 2021/ 12/ 31للعام المال  المنته  ف

   موافقة ال  2
 
  م2021/ 12/ 31 عىل القوائم المالية للعام المال  المنته  ف

 م 2021/ 12/ 31لعام المال  المنته  عىل تقرير مجلس اإلدارة ل  موافقة ال  3

كة ك   تعيي   عىل  موافقة ال  4
 لحساباتجر  بر  أم   السادة شر

ً
كة من بي    مراجعا المرشحي   بناًء عىل توصية لجنة المراجعة،  الشر

  والثالث والسنوي من العام  وتدقيق لفحص ومراجعة  وذلك
م، والرب  ع األول من العام  2022المال    القوائم المالية للرب  ع الثاب 

 م، وتحديد أتعابه. 2023المال  

   عىل السنة المالية المنته  المساهمي   أرباح نقدية عىل  عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزي    ع  موافقة  ال  5
 
م 2021/ 12/ 31ية ف

   ( ريال  1( مليون ريال بواقع )45)بمبلغ  
حقية  عىل أن تكون أ  للسهم،سمية  القيمة األ %( من  10تمثل )للسهم الواحد والت 

كة لدى  لألسهمللمساهمي   المالكي    األرباح     سجل مساهم  الشر
 
كة  بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين ف مركز    شر

  يوم تداول يىل  
  نهاية ثاب 

 
 . م2022مايو    17عىل أن يبدأ تاري    خ التوزي    ع يوم الثالثاء    ،تاري    خ االستحقاق  إيداع األوراق المالية ف

   الموافقة عىل  6
 
 م2021/ 12/ 31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المال  المنته  ف

  1,6عىل رصف مبلغ ) موافقة ال  7
 
 م2021/ 12/ 31( مليون ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

ال  الموافقة عىل  8 للخدمات    
القريشر كة  كة وشر الشر بي    تمت    

الت  والعقود  اإلدارة  األعمال  مجلس  لرئيس    
والت  كهربائية، 

  وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فيصل بن صالح    ستاذ/ يوسف بن عىل  األ 
  القريشر

ة فيها  مصلحة   القريشر وه     ، غب  مباشر

وط  منتجات بدون عقود بيع عبارة عن   . لريا 3.757.472مبلغ م 2021وبلغ إجمال  التعامالت لعام  تفضيلية، شر

رئيس    موافقة ال  9 لنائب    
والت  والمقاوالت،  والتجارة  للصناعة    

الطوج  كة وش  ركة  الشر بي    تمت    
الت  والعقود  األعمال  عىل 

  مصلح
ة فيها   ةمجلس اإلدارة المهندس/ محمود محمد الطوج  ش   روط  بدون    بيع منتجات عن عقود  ، وه  عبارة  غب  مباشر

 ريال.  750.264مبلغ م 2021وبلغ إجمال  التعامالت لعام  تفضيلية،

اإلدارة    موافقة ال  10 مجلس  لرئيس    
والت  الكهربائية،  للخدمات    

القريشر كة  كة وشر الشر بي    تمت    
الت  والعقود  األعمال  عىل 

    ستاذ/ يوسف بن عىل  األ 
  وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ فيصل بن صالح القريشر

ة فيها  مصلحة   القريشر ، وه   غب  مباشر

اء عقود   عبارة عن  وط   منتجات بدونشر  ريال.  64.872مبلغ  م2021إجمال  التعامالت لعام  وبلغ، تفضيلية شر

اك  موافقة ال  11 كة. بن األستاذ/ يوسف  رئيس مجلس االدارة  عىل اشب    عمل منافس ألعمال الشر
 
  ف

 عىل  القريشر

اك عضو مجلس االدارة األستاذ/ فيصل موافقة ال  12 كة.  بن  عىل اشب    عمل منافس ألعمال الشر
 
  ف

 صالح القريشر

كةموافقة ال  13   األعمال المنافسة ألعمال الشر
 
اك ف  . عىل الئحة معايب  االشب 

 


