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 .1املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في 2020/03/31م.
 .2املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في 2020/03/31م.
 .3املوافقة على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 2020/03/31م.
 .4املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في 2020/03/31م.
 .5املوافق ةةة عل ةةى تعي ة مراج ةةع حس ةةابات الش ةةركة مكت ةةل العو ةةم رالس ةةالري روش الش ةةي ر ةةر ا م بن ة لةاء عل ةةى تون ةةية ن ةةة املراجع ةةة رذل ة لرا ة رمراجع ةةة
رتاقيق القوائم املالية للربع (الثاني رالثالث رالرابع) رالسنوي من العام  2021/2020رالربع األرش من العام  2022/2021رتاالا أتعابه.
 .6املوافق ةةة عل ةةى تون ةةية مجل ةةس اإلدارة بتعي ة الس ةةيا /عزي ةةز ب ةةن ماح ةةا القا ةةاني (مس ةةتق ) عض ةةو لا بحجل ةةس اإلدارة ابت ة ل
ةااء م ةةن 2020/03/15م إلكح ةةاش دررة
املجلس حتةةى تاري انتهاء الاررة ا حالية في 2020/10/25م.
ل
ل
 .7املوافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعي عضو مجلس اإلدارة السيا /عزيز بن ماحا القا اني (مستق ) عضوا فةي نةة املراجعةة ابتةااء مةن 2020/03/15م
رحت ةةى نهالةةة فت ةرة عح ة الن نةةة ا حاليةةة بتةةاري 2020/10/25م علةةى أ رسةةري التعي ة ابتة ل
ةااء مةةن تةةاري ق ةرار التونةةية الدةةادر فةةي 2020/03/15م ريةةيتي ة ا
ل
التعي رفقا لالئاة عح نة املراجعة.
 .8املوافق ةةة عل ةةى تون ةةية مجل ةةس اإلدارة بتعي ة ال ةةاكتور /عيس ةةبن ب ةةن رس ةةلم باعيس ةةبن (مس ةةتق ) عض ةةو لا بحجل ةةس اإلدارة ابت ة ل
ةااء م ةةن 2020/03/26م إلكح ةةاش دررة
املجلس حتةةى تاري انتهاء الاررة ا حالية في 2020/10/25م.
 .9املوافقةةة علةةى تونةةية مجلةةس اإلدارة بتعي ة محث ة ةةركة الناةةرين لالتدةةايت السةةلكية رالالكةةلكية (بتلكةةو) الشةةي  /ماحةةا بةةن ةليرةةة بةةن كةةلحا وش ةليرةةة
ل
ل
ل
ابتااء من 2020/05/31م إلكحاش دررة املجلس حتن تاري انتهاء الاررة ا حالية فةي 2020/10/25م ةلرةا للعضةو السةابق
عضوا (غ ر تنري ي) بحجلس اإلدارة
السيا /رائا ماحا فخري (غ ر تنري ي).
 .10املوافقة على األعحاش رالعقود التةي كتتم ب الشركة ر ركة النارين لإلتدايت السلكية رالالكةلكية (بتلكةو) ريحثل ةا عضةوي مجلةس اإلدارة السةيا /ايهةا
أنةةور حنةةاري رالشةةي ماحةةا بةةن ةليرةةة وش ةليرةةة رالت ةي ل حةةا مدةةنحة غيةةر منا ةةرة فيهةةا رالعقةةا عنةةارة عةةن تحريةةر رنقة حركةةة املااملةةات الارليةةة املتنادلةةة بة
ل
الشركت ربار أي مزالا ترضيلية .علحا بي التعامالت للعام السابق هي مالن بحنلغ  40,168,637رياش كعودي ردائن بحنلغ  28,573,852رياش كعودي.
 .11املوافقة على األعحاش رالعقود التةي كتتم ب الشةركة ر ةركة بة ار التجاريةة املاةاردة ريحثل ةا عضةو مجلةس اإلدارة السةيا /ف ةا بةن عنةاالعزيز الدةويع رالت ةي
ل
لةةه مدةةنحة غيةةر منا ةةرة فيهةةا رالعقةةا عنةةارة عةةن تقةةالم ةةةامات النيانةةات راينمرنة ربةةار أي مزالةةا ترضةةيلية .علحةةا بةةي التعةةامالت للعةةام السةةابق هةةي مةةالن
بحنلغ  458,229رياش كعودي ردائن بحنلغ  51,525رياش كعودي.
 .12املوافقة على األعحاش رالعقود التةي كتتم ب الشركة ر ركة اينمرن السعودلة املااردة ريحثل ا عضةو مجلةس اإلدارة السةيا /عحةر نةن ي ةناعه رالت ةي لةه
ل
مدنحة غيةر منا رة فيها رالعقا عنارة عن ركةوم املشةاركة فةي الضةحانات الننكيةة للشةركة ربةار أي مزالةا ترضةيلية .علحةا بةي التعةامالت للعةام السةابق هةي
دائن بحنلغ  212,710رياش كعودي.
 .13املوافقة على األعحاش رالعقود التةةي كةتتم بة الشةركة ر ةركة عة لل للدةيانة را ملةامات املاةاردة ريحثل ةا عضةو مجلةس اإلدارة السةيا /كةعا بةن عحةر النيةةز
ل
رالت ةي لةةه مدةةنحة غيةةر منا ةةرة فيهةةا رالعقةةا عنةةارة عةةن تعةةويإل للركةةوم اإلداريةةة للضةةحانات الننكيةةة للشةةركة ربةةار أي مزالةةا ترضةةيلية .علحةةا بةةي التعةةامالت
للعام السابق هي مالن بحنلغ  80,588رياش كعودي ردائن بحنلغ  265,210رياش كعودي.
 .14املوافق ةةة عل ةةى األعح ةةاش رالعق ةةود الت ةةي ك ةةتتم ب ة الش ةةركة ر ةةركة ع ة لل انمرج ةرال لوج ةةود مد ةةنحة غي ةةر منا ةةرة لعض ةةوي مجل ةةس اإلدارة الس ةةيا /ف ةةا ب ةةن
عنةةاالعزيز الدةةويع رالسةةيا /كةةعا بةةن عحةةر الن ةةا كونهحةةا عضةةوين فةةي مجلةةس املةةالرين بشةةركة عة لل انمرجةرال السةةعودلة رالعقةةا عنةةارة عةةن تقةةالم ةةةامات
ل
النيانات راينمرن ربار أي مزالا ترضيلية .علحا بي التعامالت للعام السابق هي مالن بحنلغ  148,391رياش كعودي.
 .15املوافقةة علةى األعحةاش رالعقةود التةةي كةتتم بة الشةةركة ر ةركة اتاةاد ةحس لوجةود مدةنحة غيةةر منا ةةرة لعضةو مجلةس اإلدارة السةيا /كةعا بةن عحةر الني ةز
ل
كونةةه عضةةو فةةي مجلةةس املةةالرين بشةةركة اتاةةاد ةةحس رالعقةةا عنةةارة عةةن تقةةالم ةةةامات النيانةةات راينمرن ة ربةةار أي مزالةةا ترضةةيلية .علحةةا بةةي التعةةامالت
للعام السابق هي مالن بحنلغ  3,152رياش كعودي.
 .16املوافقة علي تعال املادة ( )20من نوام الشركة األكاس املتعلقة بدالحيات مجلس اإلدارة.
 .17املوافقة علي تعال املادة ( )22من نوام الشركة األكاس املتعلقة بدالحيات رئيس املجلس رنائنه رأم السر.
 .18املوافقة علي تعال املادة ( )31من نوام الشركة األكاس املتعلقة بة ندا اجتحاع ا حعية العامة العادلة.
 .19املوافقة علي تعال املادة ( )45من النوام األكاس للشركة املتعلقة بتوزيع األرباح.

