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                  General assembly resultsالجمعية                                                                                                نتائج            

 

Approval of the Board Annual Report for the fiscal year 

ended on 31 December 2021. 

على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  الموافقة

 .2021ديسمبر  31

1 

Approval of the Financial Statements for the fiscal year 

ended on 31 December 2021. 

 31على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  الموافقة

 .2021ديسمبر 

2 

Approval of External Auditors Report for the fiscal year 

ended on 31 December 2021. 

على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام  الموافقة

 .2021ديسمبر  31المالي المنتهي في 

 

3 

Approval of releasing liability of Board members for the 

year ended on 31 December 2021. 

على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  الموافقة

 .2021المالي 

4 

Approval of the appointment of External Auditors for the 

company, they are   KPMG and Dr. Mohamed Al-Amari 

& Co. “BDO” among the nominated based on the 

recommendation of the Audit Committee to review and 

audit the financial statements of the second   & third 

quarter and annual statements for the year 2022 and first 

quarter of 2023, and determination of their fees. 

 

وهم  شركة  للشركةعلى تعيين مراجعي الحسابات  موافقةال

 "كي بي إم جي و شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

”BDO  بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع) الثاني والثالث والرابع( 

م، والربع األول من عام 2022والسنوي من العام المالي 

 م ،وتحديد أتعابهم.2023

5 

Approval of payment of total SAR (5,295,000) as 

remuneration to the members of the Board of Directors 

for the fiscal year ended on 31 December 2021. 

( لاير كمكافآت 5,295,000على صرف مبلغ ) الموافقة

 31ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

م2021ديسمبر   

 

6 

Approval of the amended Article (11) company bylaw 

regarding to (issuing shears). 

 
 

Approval of n the amended Article (13) company bylaw 

regarding to (Increase of Capital). 

 
Approval of the amended Article (30) company bylaw 

regarding to (Call for Assemblies). 

 
Approval of the amended Article (31) company bylaw 

regarding to (Assembly Attendance Register). 

 

 
Approval of the amended Article (47) company bylaw 

regarding to (Company Losses). 

( من النظام األساس الحادية عشر) على تعديل المادة الموافقة

 للشركة والمتعلقة بـ ) إصدار االسهم (. )مرفق(

 

على تعديل المادة )الثالثة عشر( من النظام األساس  الموافقة 8 

 . )مرفق (والمتعلقة بـ )زيادة رأس المال( للشركة 

 

على تعديل المادة )الثالثون( من النظام األساس   الموافقة  9

 (والمتعلقة بـ ) دعوة الجمعيات( . )مرفق للشركة

 

على تعديل المادة )الحادية والثالثون( من النظام  الموافقة  10

والمتعلقة بـ ) سجل حضور الجمعيات( .  األساس للشركة

 ()مرفق

 

من   لسابعة واألربعون(على تعديل المادة )ا الموافقة  11

 النظام األساس للشركة والمتعلقة بـ )خسائر الشركة(. )مرفق(

 

 

 

7 

Approval of delegating the Board of Directors the vested 

powers of the general assembly meeting as per article 

(71/1) of the Companies Law for one year from the date 

of the Assembly approval or the end of the delegated 

Board term, which comes first. Such delegation shall be 

in accordance with the requirements stipulated in the 

على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة  الموافقة

( من المادة الحادية 1العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )

والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة 

الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة  المفوض 

ً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات  أيهما أسبق، وفقا

12 
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Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the 

Companies Law relating to Listed Joint Stock 

Companies. 

 

التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات 

 .المساهمة المدرجة

Approval of the business relationship between the 

Company and Public pension agency which Board 

member Mr. Jasser Aljasser has an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 24,392,252 SAR without any preferential 

treatment. 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  الموافقة

والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

مباشرة وهي عبارة عن جاسر الجاسر مصلحة فيها غير 

ع الرابع من ، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربوثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي 24,392,252 بلغت  2021عام 

  شروط تفضيلية. 

13 

Approval of the business relationship between the 

Company and Tawuniya Real Estate Investment 

Company which Board members Mr. Ghassan Almalki 

and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 399,367SAR without any preferential 

treatment. 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

ونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان أبراج التعا

وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر الجاسر  المالكي

، ق تأميناشرة، وهي عبارة عن وثائمصلحة فيها غير مب

م 2021علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 399,367بلغت 

14 

Approval of the business relationship between the 

Company and Tawuniya Real Estate Investment 

Company which Board members Mr. Ghassan Almalki 

and Mr. Jasser Aljasser have an indirect interest. The 

business related to Rental Contract. Note that transactions 

up to the end of the fourth quarter of 2021 amounted to 

1,666,398 SAR without any preferential treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

أبراج التعاونية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ غسان 

الجاسر وعضو مجلس اإلدارة ألستاذ/ جاسر  المالكي

، علماً مباشرة، وهي عبارة عن عقد إيجار مصلحة فيها غير

م بلغت 2021بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  1,666,398

 

 

15 

Approval of the business relationship between the 

Company and Saudi Investment Bank which Board 

member Mr. Abdulaziz Alkhamis has an indirect interest. 

The business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 30,787,760 SAR without any preferential 

treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك  الموافقة

السعودي لالستثمار والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

باشرة، وهي عبارة عن عبدالعزيز الخميس مصلحة فيها غير م

ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من وثائق تأمين ، علما

 ريـال وذلك بدون أي 30,787,760 م بلغت 2021عام 

  شروط تفضيلية. 
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Approval of the business relationship between the 

Company and United Insurance Company which Board 

members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis, 

Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug & 

Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer 

Mr. Sultan AlKhomshi have an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 940,874 SAR without any preferential 

treatment. 

 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة  الموافقة

المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ وليد 

العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز الخميس 

وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس 

ذي والرئيس التنفيالتنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز بن حسن البوق 

مصلحة لقطاع الممتلكات والحوادث األستاذ/ سلطان الخمشي 

، علماً رسوم وثائق تأمينغير مباشرة فيها وهي عبارة عن 

 م بلغت2021بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

   ريـال وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 940,874

 

17 

Approval of the business relationship between the 

Company and United Insurance Company which Board 

members Mr. Waleed Aleissa, Mr. Abdulaziz Alkhamis, 

Mr. Jasser Aljasser & CEO Mr. Abdulaziz Alboug & 

Properties and Casualties Sector Chief Executive Officer 

Mr. Sultan AlKhomshi have an indirect interest. The 

business related to insurance claims. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 5,907,273 SAR without any preferential 

treatment. 

والشركة  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة الموافقة

المتحدة للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة  األستاذ/ وليد 

عبدالعزيز الخميس  العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/

وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جاسر الجاسر والرئيس 

والرئيس التنفيذي لقطاع  التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق 

مصلحة غير خمشي الممتلكات والحوادث األستاذ/ سلطان ال

، علماً ي عبارة عن رسوم مطالبات تأمينيةمباشرة  فيها وه

 م بلغت 2021بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

   ،وذلك بدون أي شروط تفضيلية. ريـال5,907,273

18 

 

Approval of the business relationship between the 

Company and Saudi Entertainment Ventures Company 

which Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an 

indirect interest. The business related to insurance 

policies, Note that transactions up to the end of the fourth 

quarter of 2021 amounted to 7,877,250 SAR without any 

preferential treatment. 

شركة  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  الموافقة

والتي لرئيس مجلس اإلدارة  مشاريع الترفيه السعودية 

باشرة، وهي األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير م

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع عبارة عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي 7,877,250بلغت  2021الرابع من عام 

  شروط تفضيلية. 

19 

Approval of the business relationship between the 

Company and Tahakom Group which Board Chairman 

Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 168,704,528SAR without any preferential 

treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  الموافقة

ومجموعة تحكم والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ 

ارة وهي عب عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير مباشرة،

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي 168,704,528م بلغت 2021من عام 

  شروط تفضيلية. 

20 
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Approval of the business relationship between the 

Company and Umm Alqura Cement Company which 

Board Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an 

indirect interest. The business related to insurance 

policies. Note that transactions up to the end of the fourth 

quarter of 2021 amounted to 757,063 SAR without any 

preferential treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

اسمنت أم القرى والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ 

باشرة، وهي عبارة عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير م

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي شروط 757,063م بلغت 2021من عام 

  تفضيلية. 
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Approval of the business relationship between the 

Company and Saudi Railways Company which Board 

Chairman Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect 

interest. The business related to insurance policies. Note 

that transactions up to the end of the fourth quarter of 

2021 amounted to 41,082,202 SAR without any 

preferential treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة  الموافقة

السعودية للخطوط الحديدية والتي لرئيس مجلس اإلدارة 

باشرة، وهي األستاذ/ عبدالعزيز النويصر مصلحة فيها غير م

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع عبارة عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون  41,082,202م بلغت 2021الرابع من عام 

  أي شروط تفضيلية. 

 

 

 

 

22 

Approval of the business relationship between the 

Company and Flyadeal which Board Chairman Mr. 

Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 7,509,996SAR without any preferential 

treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

طيران أديل والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز 

باشرة، وهي عبارة عن وثائق النويصر مصلحة فيها غير م

ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام تأمين ، علما

ريـال وذلك بدون أي شروط 7,509,996م بلغت 2021

  يلية. تفض
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Approval of the business relationship between the 

Company and Maharah company which Board Chairman 

Mr. Abdulaziz Alnowaiser has an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 5,778 SAR without any preferential 

treatment. 

 
 

 

Approval of the business relationship between the 

Company and Mobily which Board Chairman Mr. 

Abdulaziz Alnowaiser and the Board members Mr. 

Homoud Altuwaijri Dr. Khalid AlGhonaim have an 

indirect interest. The business related to insurance 

policies. Note that transactions up to the end of the fourth 

quarter of 2021 amounted to 52,211,803 SAR without 

any preferential treatment. 

 
 
 

Approval of the business relationship between the 

Company and General Organization for Social Insurance 

which Board member Mr. Ghassan Almalki and 

Mr.Jasser AlJasser have an indirect interest. The business 

related to insurance policies. Note that transactions up to 

the end of the fourth quarter of 2021 amounted to 

31,905,930 SAR without any preferential treatment. 

وشركة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  الموافقة

والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/  مهارة للموارد البشرية

باشرة، وهي عبارة مصلحة فيها غير معبدالعزيز النويصر 

ً عن وثائق تأمين بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع  ، علما

ريـال، وذلك بدون أي شروط  5,778م بلغت 2021من عام 

  تفضيلية. 

 

 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

اتحاد االتصاالت موبايلي والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ 

عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حمود 

التويجري وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ خالد الغنيم مصلحة 

 ً  بأن فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق تأمين، علما

م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

 ريـال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.   52,211,803

 

 
 
 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  الموافقة

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس 

اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 

جاسر الجاسر مصلحة فيها غير مباشرة، وهي عبارة عن 

ً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع م ن وثائق تأمين، علما

بدون أي  ريـال، وذلك31,905,930م بلغت 2021عام 

 شروط تفضيلية.  
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Approval of the business relationship between the 

Company and General Organization for Social Insurance 

which Board member Mr. Ghassan Almalki  Almalki and 

Mr.Jasser AlJasser have an indirect interest. The business 

related to Service Agreement. Note that transactions up 

to the end of the fourth quarter of 2021 amounted to 

145,324SAR without any preferential treatment. 

بين الشركة  على األعمال والعقود التي تمت الموافقة

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي لعضو مجلس 

وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  اإلدارة األستاذ/ غسان المالكي

ة، وهي عبارة عن عقد مصلحة فيها غير مباشر جاسر الجاسر 

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من تقديم خدمات

ريـال وذلك بدون أي شروط 145,324 م بلغت 2021عام 

  تفضيلية. 

27 
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Approval of the business relationship between the 

Company and Saudi Exchange Company “Tadawul” 

which Board member Mr. Adbdulrahman AlOdan has an 

indirect interest. The business related to insurance 

policies. Note that transactions up to the end of the fourth 

quarter of 2021 amounted to 14,445,034 SAR without 

any preferential treatment. 

 شركة و العقود التي تمت بين الشركة على األعمال و الموافقة

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  السوق المالية )تداول(

فيها وهي عبارة   مصلحة غير مباشرة عبدالرحمن العودان

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع عن وثائق تأمين

ريـال وذلك بدون أي 14,445,034 م بلغت 2021من عام 

  شروط تفضيلية. 
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Approval of the business relationship between the 

Company and Saudi Exchange Company “Tadawul” 

which Board member Mr. Abdulrahman AlOdan has an 

indirect interest. The business related to Service 

agreements. Note that transactions up to the end of the 

fourth quarter of 2021 amounted to 742,879SAR without 

any preferential treatment. 

 

 

Approval of the business relationship between the 

Company and SNB Bank group which Board member 

Mr. Adbdulrahman AlOdan has an indirect interest. The 

business related to insurance policies. Note that 

transactions up to the end of the fourth quarter of 2021 

amounted to 285,226,789 SAR without any preferential 

treatment. 

 

 على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

والتي لعضو مجلس اإلدارة   شركة السوق المالية )تداول(

ة فيها وهي مصلحة غير مباشرحمن العودان األستاذ/ عبدالر

، علماً بأن التعامالت إلى نهاية عقود تقديم خدماتعبارة عن 

ريـال وذلك 742,879م بلغت 2021الربع الرابع من عام 

  بدون أي شروط تفضيلية. 

 
 

 

مجموعة  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  الموافقة

والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/   البنك األهلي السعودي

عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة  فيها وهي عبارة 

عن وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت إلى نهاية الربع الرابع 

ريـال وذلك بدون أي 285,226,789 م بلغت 2021من عام 

 شروط تفضيلية.  
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Approval of the business relationship between the 

Company and Waseel Company which CEO Mr. 

Abdulaziz Alboug, Health Sector Chief Executive 

Officer Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr. Ammr 

Kurdi have  an indirect interest. The business related to 

insurance policies. Note that transactions up to the end of 

the fourth quarter of 2021 amounted to 886,735SAR 

without any preferential treatment. 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة  الموافقة

 والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق وصيل

ثمان القصبي والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ ع

مصلحة غير  ورئيس اإلدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي

، علماً بأن التعامالت فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين  مباشرة

ريـال 886,735 م بلغت 2021إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  وذلك بدون أي شروط تفضيلية. 

31 

Approval of the business relationship between the 

Company and Waseel Company which CEO Mr. 

Abdulaziz Alboug  Health Sector Chief Executive 

Officer Mr. Othman Al Kassabi and CFO Dr. Ammr 

Kurdi have  an indirect interest. The business related to 

Service Agreement. Note that transactions up to the end 

of the fourth quarter of 2021 amounted to 3,755,298SAR 

without any preferential treatment. 

 

 

 

 

شركة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الموافقة

 ستاذ/ عبدالعزيز البوق والتي للرئيس التنفيذي األوصيل  

والرئيس التنفيذي للقطاع الصحي األستاذ/ عثمان القصبي 

مصلحة غير ورئيس اإلدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي 

ً بأن عقد تقديم خدماتمباشرة  فيها وهي عبارة عن  ، علما

 م بلغت 2021التعامالت إلى نهاية الربع الرابع من عام 

  أي شروط تفضيلية.  ريـال وذلك بدون3,755,298
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Approval of the business relationship between the 

Company and Bonyan Company which CEO Mr. 

Abdulaziz Alboug, and CFO Dr. Ammr Kurdi have  an 

indirect interest. The business related to insurance 

policies. Note that transactions up to the end of the fourth 

quarter of 2021 amounted to 697,000SAR without any 

preferential treatment. 
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والتي للرئيس التنفيذي األستاذ/ عبدالعزيز البوق  بنيانوشركة 

ورئيس اإلدارة المالية الدكتور/ عمرو كردي مصلحة غير 

مباشرة  فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، علماً بأن التعامالت 

ريـال  697,000م بلغت 2021إلى نهاية الربع الرابع من عام 

 وذلك بدون أي شروط تفضيلية.  


