
 

 

   التصويت  نتائج
 
كة بن داود القابضة ف اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( لمساهم  شر  

  تمام الساعة  م26/06/2022الموافق ـه 27/11/1443يوم األحد  المنعقد 
 
مساء   19:30ف  

Voting Results of BinDawood Holding Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) for the Shareholders 

The meeting was held on Sunday 27/11/1443H corresponding to 26/06/2022G at 19:30 

Agenda البنود # 
Approval of the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 
31/12/2021G 

ي الموافقة 
 
 1 .م 2021/  12/  31عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي ف

Approval of the auditor report on the Company’s accounts for the fiscal year 
ending on 31/12/2021G. 

ي فقة الموا
 
كة عن العام المالي المنتهي ف

 عىل تقرير مراجع حسابات الشر
 م .  2021/  12/  31
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Approval of the financial statements for the fiscal year ending on 
31/12/2021G. 

ي  العام المالي عىل القوائم المالية عن  الموافقة 
 
 3 . م 2021/  12/  31المنتهي ف

Approval of appointing the auditor for the Company from among the 
candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed 
auditor shall examine, review and audit the (second, third) quarter and annual 
financial statements, of the fiscal year 2022 G., and the first quarter of the 
fiscal year 2023G, and the determination of the auditor's (s’) remuneration. 

كة من بي   المرشحي   بناًء عىلالموافقة  توصية  عىل تعيي   مراجع حسابات الشر
ي 
لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع )الثان 

م، 2023م، والرب  ع األول من العام المالي 2022والسنوي من العام المالي والثالث( 
 .وتحديد أتعابه
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
based in Jeddah -Al Madinah Road, starting from 01/01/2019 for the term of 7 
Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and 
in the amount of SAR 5,250,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

كة الريادة الوطنية عىل الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
األعمال والعقود الت 

ي  العقارية
ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، المحدودة والت 

بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن  السيد/ عبدالخالق
ة فيها وهي عبارة عن عقد ي  مباشر بن داود. مصلحة غ داود، السيد/ طارق عبدهللا

سنوات يبدأ من تاري    خ  7لمدة  طريق المدينة –إيجار بمدينة جدة 
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت م 01/01/2019 ويجدد تلقائًيا دون شر

 م 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  5,250,000ت بلغو سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts 
in Makkah -Shisha, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian 
years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the 
amount of SAR ,0005,250  per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمالعىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
داود،  بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
سنوات يبدأ من تاري    خ  7لمدة الششة،  – المكرمة مكة بمدينة إيجار عقد
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت 01/01/2019 م ويجدد تلقائًيا دون شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 . سعوديريال  5,250,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts 
in Jeddah -Al Hamra, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, subject 
to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 
3,675,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمالعىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
داود،  بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 م 01/01/2019 من تبدأ سنوات 7لمدة  الحمراء - جدة بمدينة إيجار عقد

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر
 بلغت 

ً
 . سعوديريال  3,675,000و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts 
in Jeddah - Sittin, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, subject to 
automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 
2,625,000 per annum and for the fiscal year 2021G 

كة الريادة الوطنية الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود،  العقارية
المحدودة والت 

أحمد عبدالرزاق بن بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/  السيد/ عبدالخالق
ة فيها وهي عبارة عن عقد بن داود. مصلحة غي  مباشر  داود، السيد/ طارق عبدهللا

م ويجدد  2019/  01/  01سنوات تبدأ من  7لمدة  الستي    –إيجار بمدينة جدة 
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام   2021تلقائًيا دون شر

ً
م و سنويا

 . ال سعوديري 2,625,000بلغت 
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in in Makkah – Al Awali,, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian 

ي  والعقود األعمالعىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  المحدودة العقارية
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق /السيد
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 / 01 / 01 من تبدأ سنوات 7 لمدة العوالي - المكرمة مكة بمدينة إيجار عقد
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years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the 
amount of SAR 2,625,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019 علًما بأن قيمة التعامالت خالل  تفضيلية شر
 بلغت م و 2021العام 

ً
 ريال سعودي.  2,625,000سنويا

Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in in in Makkah - Rusaifa, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, 
subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of 
SAR 3,150,000 per annum and for the fiscal year 2021G 

ي  والعقود األعمالعىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 من تبدأ سنوات 7 لمدة الرصيفة- المكرمة مكة بمدينة إيجار عقد
وط دون تلقائًيا ويجدد م 01/01/2019 علًما بأن قيمة التعامالت تفضيلية  شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  3,150,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in in in Al Madinah - Rotana, starting from 01/01/2019 for the term of 7 
Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and 
in the amount of SAR 5,250,000 per annum and for the fiscal year 2021G . 

ي  والعقود األعمالعىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق /السيد
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 من تبدأ سنوات 7 لمدة روتانا- المنورة المدينة بمدينة إيجار عقد
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019/ 01/01 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  5,250,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in AlMadinah – Al Jamaat, starting from 01/01/2019 for the term of 7 
Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and 

in the amount of SAR 2,100,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىلالموافقة 
كة بي    تمت الت  كة  الشر  الوطنية الريادةو شر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 /01/01 من تبدأ سنوات 7 لمدة الجامعات - المنورة المدينة بمدينة إيجار عقد

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019 علًما بأن قيمة التعامالت خالل  تفضيلية شر
 بلغت 2021العام 

ً
 ريال سعودي.  2,100,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 

ي  والعقود األعمال عىلالموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  المحدودة العقارية
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق /السيد
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
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an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in Jeddah - Central Bakery, starting from 01/01/2019 for the term of 7 
Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and 
in the amount of SAR 315,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

   من تبدأ سنوات 7 لمدة المركزي المخي    – جدة بمدينة إيجار عقد
وط دون تلقائًيا ويجدد م01/01/2019 بأن قيمة التعامالت علًما  تفضيلية شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  315,000م و سنويا

Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in Makkah – Al Haram Accommodation, starting from 01/01/2019 for the 
term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential 
terms and in the amount of SAR 189,000 per annum and for the fiscal year 
2021G. 

ي  والعقود األعمال عىلالموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 01 / 01 من تبدأ سنوات 7 لمدة الحرم سكن – المكرمة مكة بمدينة إيجار عقد

وط تفضيلية دون تلقائًيا ويجدد م 2019 / علًما بأن قيمة التعامالت خالل  شر
 بلغت 2021العام 

ً
 ريال سعودي.  189,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in Makkah - Abraj Al Bait Accommodation, starting from 01/01/2019 for the 
term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential 
terms and in the amount of SAR 1,050,000 per annum and for the fiscal year 
2021G. 

ي  والعقود األعمال عىلالموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
 من تبدأ سنوات 7 لمدة البيت أبراج سكن – المكرمة مكة بمدينة إيجار عقد
وط تفضيلية دون تلقائًيا م ويجدد01/01/2019 علًما بأن قيمة التعامالت  شر

 2021خالل العام 
ً
 . سعوديريال  1,050,000 بلغت م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts 
in Jeddah -Al Hamra, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with 
automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
315,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

كة الريادة الوطنية الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، ا العقارية
لمحدودة والت 

السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن 
فيها وهي عبارة عن  ة دهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر لسيد/ طارق عبداود، ا

/  01/  01سنوات تبدأ من  7سكن الحمراء لمدة  –عقد إيجار بمدينة جدة 

وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل  2019 م ويجدد تلقائًيا دون شر
 بلغت 2021العام 

ً
 ريال سعودي.  315,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in in Riyadh - Mersal Villa Accommodation, starting from 01/01/2019 for the 
term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential 

terms and in the amount of SAR 3,150,000 per annum and for the fiscal year 
2021G. 

كة الريادة الوطنية  الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، 
العقارية المحدودة والت 

خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ 
ة فيها وهي عبارة عن عقد  داود، السيد/ طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر

م  01/01/2019سنوات تبدأ من  7لمدة  مرسالسكن  –إ يجار بمدينة الرياض 
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  م 2021ويجدد تلقائًيا دون شر

 بلغت سنو 
ً
 ريال سعودي.  3,150,000ويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract, 
Jeddah- Sittin Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 9 
Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and 
in the amount of SAR 400,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  المحدودة العقارية
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق /السيد
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
ي  إيجار عقد

 من تبدأ سنوات 9 لمدةسكن الستي    – جدة بمدينة سكت 
وط دون تلقائًيا ويجدد م 01/01/2019 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  400,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
with Arbaeen/Rihab Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term 
of 9 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms 
and in the amount of SAR 170,000 
per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
/  – جدة بمدينة إيجار عقد  من تبدأ سنوات 9 الرحاب لمدة سكناألربعي  
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019/ 01/01 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر

 بلغت 2021العام خالل 
ً
 ريال سعودي.  170,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
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an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in Al Madinah – Jameat Accommodation, starting from 01/01/2019 for the 
term of 9 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential 
terms and in the amount of SAR 300,000 per annum and for the fiscal year 
2021G. 

 من تبدأ سنوات 9 لمدة الجامعات سكن– المنورة المدينة بمدينة إيجار عقد
وط تفضيلية  دون تلقائًيا ويجدد م01/01/2019 علًما بأن قيمة التعامالت شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  300,000م و سنويا

Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract 
in Bahra – BinDawood Stores Co. Warehouse, starting from 01/01/2019 for 
the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no 
preferential terms and in the amount of SAR 4,725,000 per annum and for the 
fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
كة – بحرة بمدينة إيجار عقد  7 لمدة التجارية داود بن أسواق مستودع شر

وط تلقائًيا دون ويجدد م01/01/2019 من تبدأ سنوات علًما بأن  تفضيلية شر
 بلغت 2021لعام قيمة التعامالت خالل ا

ً
 ريال سعودي.  4,725,000م و سنويا
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease in Bahra – 
Danube for foodstuff and comidities Co. Warehouse, starting from 
01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal 
with no preferential terms and in the amount of SAR 1,575,000 per annum 
and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
كة – بحرة بمدينة إيجار عقد  والكماليات الغذائية للمواد الدانوب مستودع شر
وط دون تلقائًيا م ويجدد 2019 / 01 / 01 من تبدأ سنوات 7 لمدة  تفضيلية شر
 بلغت 2021بأن قيمة التعامالت خالل العام علًما 

ً
ريال  1,575,000م و سنويا

 سعودي. 
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Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease in Jeddah 
– Danube for foodstuff and comidities Co. Head Office, starting from 
01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة ا
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
كة المقر الرئيسي  – جدة بمدينة إيجار عقد  الغذائية للمواد الدانوب لشر

وط دون تلقائًيا م ويجدد01/01/2019من  تبدأ سنوات 7 لمدة والكماليات  شر
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with no preferential terms and in the amount of SAR 945,000 per annum and 
for the fiscal year 2021G. 

 بلغت 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية
ً
 945,000م و سنويا

 ريال سعودي. 
 

Approval of the business contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract, 
Head Office - BinDawood, starting from 01/01/2019 for the term of 7 
Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and 
in the amount of SAR 2,625,000 per annum. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الوطنية الريادة وشر

ي  العقارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها مباشر
كة الرئيسي  المقر – المكرمة مكة بمدينة إيجار عقد  التجارية داود بن أسواق لشر
وط دون تلقائًيا م ويجدد01/01/2019من تبدأ سنوات 7 لمدة علًما  تفضيلية شر

 بلغت 2021بأن قيمة التعامالت خالل العام 
ً
ريال  2,625,000م و سنويا

 سعودي. 
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – 
Al Nahda, starting from 01/01/2019 for the term of 6 years, with automatic 
renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 5,250,000 per 
annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  ريةالعقا أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 ويجدد م 01/01/2019 من سنوات تبدأ 6 لمدة النهضة – جدة بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا م و 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر

 بلغت 
ً
 ريال سعودي.  5,250,000سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – 
Azizia, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with automatic 
renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 6,000,000 per 
annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 ويجدد م01/01/2019 من تبدأ سنوات 7  لمدة العزيزية – جدة بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا م و 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر

 بلغت 
ً
 ريال سعودي.  6,000,000سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي  المحدودة
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 
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Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – 
Heraa Street, starting from 01/07/2020 for the term of 4 years and six 
months, with automatic renewal with no preferential terms, and in the 
amount of SAR 5,600,000 for the fiscal year 2021G. 

 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 تبدأ وستة أشهر سنوات 4 لمدة حراء شارع – جدة بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م 01/01/2020من علًما بأن قيمة  تفضيلية شر

 ريال سعودي.  5,600,000م بلغت 2021التعامالت خالل العام 

Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, MR. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – 
Al Falah, starting from 01/01/2019 for the term of 6 years, with automatic 
renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,500,000 per 
annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  ريةالعقا أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 ويجدد م 2019 / 01 / 01 من سنوات تبدأ 6 لمدة الفالح – جدة بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا م و 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر

 بلغت 
ً
 ريال سعودي.  1,500,000سنويا
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Makkah 
– Al Shoqiya, starting from 01/01/2019 for the term of 9 years and four 
months, with automatic renewal with no preferential terms, and in the 
amount of SAR 900,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 من تبدأ أشهرأربعة و  سنوات 9 الشوقية لمدة – المكرمة مكة بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019/ 01/01 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  900,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, MR. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Khamis 
Mushait – Khamis Accommodation 1, starting from 01/01/2019 for the term 
of 7 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the 
amount of SAR 630,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي  المحدودة
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 / 01 من تبدأ سنوات 7 لمدة 1 الخميس سكن – مشيط خميس بمدينة إيجار

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019 / 01 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر
 بلغت 2021خالل العام 

ً
 ريال سعودي.  630,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
MR. Ahmad AR. BinDawood, MR. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Khamis 
Mushait –Khamis Accommodation 3, starting from 01/01/2019 for the term of 
9 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the 
amount of SAR 450,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 تبدأ سنوات 9 لمدة 3 سكن الخميس – مشيط خميس بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م 01/01/2019من  تفضيلية شر

 بلغت 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام 
ً
ريال  450,000م و سنويا

 سعودي. 
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, has an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Al Ahsa 
– Al Ahsa Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, 
with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
1,260,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 2019/ 01/01 من تبدأ سنوات 7 األحساء لمدة سكن – األحساء بمدينة إيجار

وط دون تلقائًيا ويجدد م علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر
 بلغت 2021

ً
 ريال سعودي.  1,260,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jizan – 
Jizan Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with 
automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
294,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
ان بمدينة إيجار ان سكن – جي   م 01/01/2019 من تبدأ سنوات  7 لمدة جي  
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر

 بلغت 
ً
 ريال سعودي.  294,000و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Al Kharj 
– Al Kharj Accommodation 1, starting from 01/01/2019 for the term of 7 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 م01/01/2019من  تبدأ سنوات 7 لمدة 1 الخرج سكن – الخرج بمدينة إيجار
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years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount 
of SAR 210,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر
 بلغت 

ً
 ريال سعودي.  210,000و سنويا

 
Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Al Kharj 
– Al Kharj Accommodation 2, starting from 01/01/2019 for the term of 7 
years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount 
of SAR 168,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 م01/01/2019من تبدأ سنوات 7 لمدة 2 الخرج سكن – الخرج بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر

 بلغت 
ً
 ريال سعودي.  168,000و سنويا
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Riyadh – 
Riyadh 1 Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, 
with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
1,260,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 2019/ 01/01 من تبدأ سنوات 7 لمدة 1 الرياض سكن – الرياض بمدينة إيجار

وط دون تلقائًيا ويجدد م علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر
 بلغت 2021

ً
 ريال سعودي.  1,260,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Riyadh – 
Riyadh 2 Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, 
with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
1,260,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي  المحدودة
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 من تبدأ سنوات 7 لمدة 2 الرياض سكن – الرياض بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م01/01/2019 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  1,260,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Riyadh – 
Riyadh 3 Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, 
with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
892,500 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 2019/ 01/01 من تبدأ سنوات 7 لمدة 3 الرياض سكن – الرياض بمدينة إيجار

وط دون تلقائًيا ويجدد م علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر
 بلغت 2021

ً
 ريال سعودي.  892,500م و سنويا
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. Abdul Khaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts 
in Khamis Mushait – Khamis Accommodation 2, starting from 01/01/2019 for 
the term of 9 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in 
the amount of SAR 450,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي  المحدودة
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 من تبدأ سنوات 9 لمدة 2 الخميس سكن – مشيط خميس بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019 / 01/01 علًما بأن قيمة التعامالت  تفضيلية شر

 بلغت 2021خالل العام 
ً
 ريال سعودي.  450,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, has an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – 
Naim Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 9 years, with 
automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
1,517,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة.داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 م 01/01/2019 من تبدأ سنوات9 لمدة النعيم سكن – جدة بمدينة إيجار
وط دون تلقائًيا ويجدد م 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر

 بلغت 
ً
 ريال سعودي.  1,517,000و سنويا
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. Abdul Khaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts 
in Riyadh – Riyadh Warehouse, starting from 01/01/2020 for the term of 16 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  العقارية أمواج وشر

ي ا
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء لمحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
 م01/01/2020من تبدأ سنة 16 الرياض لمدة مستودع – الرياض بمدينة إيجار
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years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount 
of SAR 1,860,600 for the fiscal year 2021. 

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية شر
 بلغت 

ً
 ريال سعودي.  1,860,600و سنويا

Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – 
Khalidiya Parking Lot, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with 
automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
1,050,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  ك الشر  العقارية أمواج ةوشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود،السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها مباشر
  / 01/01 من تبدأ سنوات 7 لمدة الخالديةسيارات  مواقف – جدة بمدينة إيجار

وط دون تلقائًيا ويجدد م 2019 علًما بأن قيمة التعامالت خالل تفضيلية  شر
 بلغت 2021العام 

ً
 ريال سعودي.  1,050,000م و سنويا
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts with Fifa 
Mall, starting from 01/01/2021G for the term of 15 years, with automatic 
renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 2,504,000 per 
annum and for the fiscal year 2021G. 

كة أموا  الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
ج العقارية عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ 
المحدودة والت 

عبدالخالق بن داود،السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، 
ة فيها  إيجار  عقد عن عبارة وهي السيد/ طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر

وط  دون تلقائًيا ويجدد م 01/01/2021 من تبدأ سنة 15 فيفا مول لمدة شر
 بلغت 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية

ً
م و سنويا

 ريال سعودي.  2,504,000
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract, 
with Azizia Accommodation, starting from 01/01/2020G for the term of 6 
years, and subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the 
amount of SAR 1,000,000 per annum and for the fiscal year 2021G. 

كة الريادة ا الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
لوطنية عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، 
العقارية المحدودة والت 

السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن 
ة فيها وهي عبارة عن عقد  داود، السيد/ طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر

م ويجدد تلقائًيا  01/01/2020سنوات تبدأ من  6سكن العزيزية لمدة  -إ يجار 
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام   بلغت 2021دون شر

ً
م و سنويا

 ريال سعودي.  1,000,000
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 

كة الريادة الوطنية  الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، 
العقارية المحدودة والت 

الرزاق بن السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبد
ة فيها وهي عبارة عن عقد  داود، السيد/ طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي   مباشر
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an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract, 
Rehab Flats Accommodation, starting from 01/01/2019G for the term of 7 
years, and subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the 
amount of SAR 283,500 per annum and for the fiscal year 2021G. 

م ويجدد  01/01/2019سنوات تبدأ من 7سكن شقق الرحاب لمدة  -يجار إ
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام   2021تلقائًيا دون شر

ً
م و سنويا

 ريال سعودي.  283,500بلغت 

Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract, 
Rehab Flats Accommodation, starting from 01/01/2019G for the term of 7 
years, and subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the 
amount of SAR 31,500 per annum and for the fiscal year 2021G. 

كة الريادة الوطنية  الموافقة  كة وشر ي تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، 
العقارية المحدودة والت 

أحمد عبدالرزاق بن  / السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد 
ة فيها وهي عبارة عن عقد  داود، السيد/ طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر

م ويجدد  01/01/2019سنوات تبدأ من 7سكن شقق الرحاب لمدة  -إ يجار 
وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام   2021تلقائًيا دون شر

ً
م و سنويا

 . ريال سعودي 31,500بلغت 
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
Safa Company Limited for Household Ware in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to purchase of goods 
contracts, starting from 01/01/2020G for the duration of one - year, and 
subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the amount of 
SAR 3,675,608 for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر ي  الصفا وشر

 ليةالمي    لألوان 
ي  المحدودة

 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن

ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد  عقد عن عبارة وهي  فيها، مباشر
اء  من  سنة لمدة منتجات شر

ً
وط دون م01/01/2020 تاري    خو يجدد تلقائيا  شر

 ريال 3,675,608  بلغت م2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام  تفضيلية
 . ريال سعودي
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and International Application Company Limited, in which the Board members: 
Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have 
an indirect interest. These businesses and contracts pertain to online sales 
commission and advertisement charged to affiliate by the Company, starting 
from 01/01/2020G for the term of 10 years, with automatic renewal with no 
preferential terms, and in the amount of SAR 6,499,598 for the fiscal year 
2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  الدولية التطبيقات وشر

ي  التجارية المحدودة
 داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء والت 

 بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /السيد داود، عبدالخالق بن /السيد
ة غي   مصلحة .داود عبدهللا بن طارق /السيد داود،  عن عبارة وهي  فيها، مباشر
نت عي   المبيعات عمولة ي تتكبدها ومصاريف دعاية وإعالن اإلني 

كات الت   الشر
وط تلقائًيا وتجدد م01/01/2020 من تبدأ سنوات 10 لمدة التابعة  دون شر

 ريال 6,499,598 بلغت م2021 العام خالل التعامالت قيمة بأن علًما تفضيلية
 . سعودي
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
BinDawood Trading Company Ltd, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, 
Mr. Ahmad AR. BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect 
interest. These businesses and contracts pertain to shared service fee charged 
by the Company, starting from 01/01/2020G for the term of 5 years, with 
automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
953,705 for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  كة الشر  للتجارة داود بن وشر

ي 
 /السيد داود، بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء المحدودة والت 
 داود، بن عبدالرزاق أحمد /السيد داود، بن خالد /داود، السيد بن عبدالخالق

ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد  رسوم عن عبارة وهي  فيها، مباشر
كة الخدمة كات التابعة المشي  ي تتكبدها الشر

من  تبدأ سنوات 5 لمدة الت 
وط تفضيلية دون تلقائًيا وتجدد م01/01/2020  التعامالت قيمة بأن علًما شر

 سعودي.  ريال 953,705بلغت  م 2021 العام خالل
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Approval of the business and contracts conducted between the Company and 
AbdulKhaliq BinDawood Establishment, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah 
BinDawood, have an indirect interest. And which Mr. AbdulKhaliq BinDawood 
have a direct interest, These businesses and contracts pertain to purchase of 
goods, starting from 01/01/2020G for the term of 12 months with automatic 
renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 29,504,383 for 
the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت   بن عبدالخالق ومؤسسة الشر

ي 
 بن خالد /، السيدداود  بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء داود والت 
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد داود، وللسيد/  فيها، مباشر

ة فيها،  اء عقد عن وهي عبارة عبدالخالق بن داودمصلحة مباشر  منتجات شر
  12 لمدة

ً
وط دونجدد تلقائًيا يو  م01/01/2020 تاري    خ من شهرا تفضيلية  شر

ريال  29,504,383  م بلغت 2021علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام 
 سعودي. 
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Approval of the business conducted between the Company and AbdulKhaliq 
BinDawood Establishment, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag 
BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an 
indirect interest. And which Mr. AbdulKhaliq BinDawood have a direct 
interest, These businesses pertain to purchase of fixed assets with no 
preferential terms, and in the amount of SAR 3,940,210 for the fiscal year 
2021G. 

ي  الموافقة 
كة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والت  ي تمت بي   الشر

عىل األعمال الت 
ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ 

ة فيها،  وللسيد/ عبدالخالق بن طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر
ة فيها، اء  داودمصلحة مباشر وط تفضيلية علًما دون شر  أصولوهي عبارة عن شر

 ريال سعودي.  3,940,210م بلغت   2021بأن قيمة التعامالت خالل العام 
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Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and AbdulKhaliq BinDawood Establishment, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah 
BinDawood, have an indirect interest. And which Mr. AbdulKhaliq BinDawood 
have a direct interest, These businesses and contracts pertain to Shared 
Service fee charged by the Company, starting from 01/01/2020G for the term 

كة ومؤسسة عبدالخالق بن  الموافقة  ي تمت بي   الشر
عىل األعمال والعقود الت 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن 
داود والت 

ة فيها،  وللسيد/ داود، السيد/ طارق عبدهللا بن داود. مصلحة غي  مباشر
ة فيها،  عبدالخالق بن كة داودمصلحة مباشر وهي عبارة عن رسوم الخد مة المشي 

كات التابعة لمدة  ي تتكبدها الشر
ويجدد م  01/01/2020سنوات من تاري    خ  5الت 

وط تفضيلية علًما بأن قيمة التعامالت خالل العام تلقائًيا  م بلغت   2021دون شر
 ريال سعودي.  1,086,303
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of 5 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the 
amount of SAR 1,086,303 for the fiscal year 2021G. 

Approval of the business and contracts that conducted between the Company 
and AbdulKhaliq BinDawood Establishment, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah 
BinDawood, have an indirect interest. And which Mr. AbdulKhaliq BinDawood 
have a direct interest, These businesses and contracts pertain to Rent charged 
by the Company, starting from 01/01/2019G for the term of 1 year, with 
automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 
1,409,350 for the fiscal year 2021G. 

ي  والعقود األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت   بن عبدالخالق ومؤسسة الشر

ي 
 بن خالد /، السيد داود  بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء داود والت 
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد داود، وللسيد/  فيها، مباشر

ة فيها،عبدالخالق بن داودمصلحة  كات عقد إيجار  عن وهي عبارة مباشر وارد للشر
وط دون تلقائًيا ويجدد  م01/01/2019 تاري    خ من سنة لمدة التابعة  تفضيلية شر
 ريال سعودي.  1,409,350 بلغت م 2021 العام خالل التعامالت قيمة بأن علًما
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Approval of the business that conducted between the Company and 
AbdulKhaliq BinDawood Establishment, in which the Board members: Mr. 
Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah 
BinDawood, have an indirect interest. And which Mr. AbdulKhaliq BinDawood 
have a direct interest, These businesses pertain to Goods transferred by the 
Company with no preferential terms, and in the amount of SAR 655,236 for 
the fiscal year 2021G. 

ي  األعمال عىل الموافقة 
كة بي    تمت الت  ي  بن عبدالخالق ومؤسسة الشر

 داود والت 
 داود، بن خالد /، السيدداود  بن عبدالرزاق /السيد :اإلدارة مجلس ألعضاء
ة غي   مصلحة .داود بن عبدهللا طارق /السيد لسيد/ عبدالخالق بن لو فيها، مباشر
ة فيها،داود وط دون نقل منتجاتعقد  عن وهي عبارة مصلحة مباشر  تفضيلية شر
 ريال سعودي.  655,236 بلغت م 2021 العام خالل التعامالت قيمة بأن علًما
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Approval of the business and contracts of the subsidiary Future Retail for 
Information Technology,  which is 100% owned by BinDawood Holding 
Company (the “Company”), and which has agreed to purchase 62% of the 
shares of International Applications Trading Company (“IATC”) (the 
“Transaction”), in which a number of the Company’s board members have an 
interest and whose names are as follows: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. 
AbdulKhaliq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah 
BinDawood, Mr. Ahmad AR. BinDawood. The sale and purchase agreement for 
the Transaction (the “Agreement”) provides that the price for the acquired 
shares shall be the aggregate of: (i) an initial cash consideration of SAR 107.5 
million subject to net debt adjustment at closing; (ii) a potential additional 
amount to be paid in 2023 if IATC achieves certain revenue milestones 
contained in the Agreement for the financial year ending 31 December 2022, 

كة مستقبل التجزئة لتقنية عىل األعمال و العقود بي   ا الموافقة  كة التابعة )شر لشر
كة بن داود القابضة )"-المعلومات(   كةوالمملوكة بشكل كامل من قبل شر "( الشر

كة التطبيقات الدولية التجارية - ي شر
 
كاء ف كة  والشر وذلك بعد أن وافقت شر

كة  ي شر
 
كاء ف اء حصص من الشر مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات عىل شر

"(، الصفقة% من رأس مالها )"62الدولية التجارية  والبالغة ما نسبته  التطبيقات
كة )وهم كل من )األستاذ/ عبدالرزاق  ي الشر

 
ي لعدد من أعضاء مجلس اإلدارة ف

والت 
داود إبراهيم بن داود، واألستاذ/عبدالخالق داود إبراهيم بن داود، واألستاذ/خالد 

هللا بن داود، واألستاذ/ أحمد داود إبراهيم بن داود، واألستاذ/طارق عبد
اء الخاصة   بأن اتفاقية البيع والشر

ً
عبدالرزاق بن داود( مصلحة فيها، علما

"( تضمنت اإلشارة إل أن المقابل اإلجمالي للحصص المباعة االتفاقيةبالصفقة )"
 : ي
ي يبلغ 1سيكون عىل النحو اآلن 

مليون  107.5( مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدن 
ي الدين عند إتمام الصفقة، و  ريال سعودي

 
 لصاف

ً
( مبلغ 2قابل للتعديل طبقا
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and (iii) a potential earn-out amount to be paid in 2026 if IATC achieves certain 
profitability parameters contained in the Agreement for the financial year 
ending 31 December 2025. The Transaction will be concluded within the normal 
course of business with no preferential terms. 
 

ي 
 
ي محتمل يتم دفعه ف

 
كة التطبيقات الدولية 2023إضاف ي حال قيام شر

 
م وذلك ف

ي االتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي 
 
التجارية بتحقيق العوائد الموضحة ف

ي محت3م، و 2022ديسمي   31المنتهي بتاري    خ 
 
ي ( مبلغ إضاف

 
مل يتم دفعه ف

كة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق نسبة 2026 ي حال قيام شر
 
م وذلك ف

ي االتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاري    خ 
 
ديسمي   31األرباح الموضحة ف

وط 2025 م، مع العلم بأن هذا التعامل سيتم بناًء عىل أسس تجارية و بدون شر
 تفضيلية. 

Approval of authorizing the Company’s board of directors or any person 
authorized by the board to ratify and approve the Sale and Purchase 
Agreement mentioned in Agenda number (55) and to, sign and conclude all 
agreements or other documents contemplated by or in connection with the 
Agreement or the Transaction. 

كة أو أي شخص مفوض من قبل  الموافقة  عىل تفويض مجلس إدارة الشر
اء الخاصة بالصفقة والموضحة بالبند  المجلس بالموافقة عىل اتفاقية البيع والشر

( وإبرام كافة االتفاقيات ذات الصلة وأي مستندات أخرى متعلقة 55رقم )
 أو الصفقة.  باالتفاقية

56 

Approval of paying an amount of (SAR 937,500) as remuneration to the Board 
members for the fiscal year ending on 31/12/2021G. 

(  ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس 937,500عىل رصف مبلغ ) الموافقة 
ي 
 
 .م31/12/2021اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

57 

Approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends 
on a biannual or quarterly basis for the fiscal year 2022 G. 

عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو  الموافقة 
 .م2022رب  ع سنوي عن العام المالي 
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Approval of delegating to the Board of Directors the authorisation powers of 
the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 71 of the 
Companies Law, for a period of one year starting from the date of the 
approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of 
Directors’ term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set 
forth in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the 
Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies. 

خيص عىل تفوي الموافقة  ض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالي 
ي الفقرة )

 
كات، وذلك لمدة 1الوارد ف ( من المادة الحادية والسبعي   من نظام الشر

عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة أو حت  نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض 
ي الضوابط واالجراءا

 
وط الواردة ف  للشر

ً
ت التنظيمية الصادرة أيهما أسبق، وفقا

كات المساهمة المدرجة.  كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
 تنفيذا

59 

Approval of releasing the members of the Board of Directors from their 
liabilities for the fiscal year ending 31/12/2021G. 

ي  الموافقة 
 
 31عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي ف

 م.  2021ديسمي  
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