
 

كة بوان )االجتماع األول( ادية الغير عالجمعية العامة  اجتماع نتائج التصويت عىل جدول أعمال  اإلثنير  يوم المنعقد لمساهمي شر

 م19/90/2202ـه، الموافق 23/02/4144

ي تبدأ من تاري    خ  الموافقة -1
ن للدورة القادمة والت  ن المرشحي  م ومدتها ثالث سنوات، 26/09/2022عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 

 ، حيث تم انتخاب التالي أسماؤهم: م25/09/2025حيث تنتهي بتاري    خ 

  األستاذ/ عبد هللا عبد اللطيف الفوزان -1

  المهيدب ماجد  فيصلاألستاذ/  -2

  مد الفوزاناألستاذ/ فوزان مح -3

  األستاذ/ رائد ابراهيم المديهيم -4

 محمد عبدالعزيز العقيل األستاذ/  -5

  األستاذ/ رائد أحمد المزروع -6

  األستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز  -7

 األستاذ/ عبد الكريم ابراهيم النافع -8

  األستاذ/ عبد هللا عبد الرحمن الرويس -9

م 26/09/2022عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداًء من تاري    خ  لموافقةا -2

ي تاري    خ 
ن
ن هم25/09/2025وحت  انتهاء الدورة ف  أن المرشحي 

ً
 :م، علما

 األستاذ/ عبدهللا بن عبدالرحمن الرويس )عضو مستقل(، .1

)ع .2 ي
 ضو مستقل(،األستاذ/ عبدهللا صغي  الحسيتن

 األستاذ/ كينيث تشارلز ابراهيم )عضو مستقل(.  .3

كة لعدد من أسهمها وبحد أقىص ) لموافقةا -3 اء الشر ( سهم من أسهمها، واإلحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس 3,000,000عىل شر

ا  ي السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشر
ن
كة باستخدام اإلدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم ف ء من الموارد الذاتية للشر

 من تاري    خ قرا
ً
ة أقصاها اثنا عشر شهرا اء خالل في  ر أرصدتها النقدية أو التسهيالت االئتمانية، وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشر

اة لمدة أقصاها خمس سنوات كحد أقىص م كة باألسهم المشي  ن تاري    خ موافقة الجمعية العامة الجمعية العامة غي  العادية، وستحتفظ الشر

ي األنظمة واللوائح ذات العالقة
ن
كة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها ف  . غي  العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشر

اء األسهم ورهنها(. 14عىل تعديل المادة )رقم  الموافقة -4 كة األساس، المتعلقة ب  )شر  ( من نظام الشر

 


