
 

 

 يعلن البنك السعودي البريطاني )ساب( عن نتائج اجتماع الجمعية العامه العاديه

 

الرابعرة مرن فري ممراا السراعة  اعقره ي جرر  تاجتماع جمعيته العامة العادية اليعلن البنك السعودي البريطاني )ساب( عن إنعقاد 

مبنى اإلدارة العامة للبنك فري ارارع ايميرر عبره الع ير  مقر ا ب1124ديسمبر  21 ـ الموافق 2341صفر  21عصر يوا االحه 

النتررـباب ضعاررـاـ م ررـلر اإلدارة الممللررين لل انررل السررعودي له رمررـه حرري المربررد بمهينررة الريررا     –بررن مسرراعه بررن جلرروي 

 ا. 1122ديسمبر  42 حتى  ا 1123يناير  2 التي ستبـهض اعتبارا من ماريخ  مهمها ثالث سنوات ميالديه ال ـهيهة 

 علرى وروـ نترا      س المرا ضلرر مرن ايسرها الممللرة %76.80 بحارور مانسربته بإكتمرا  النصراب النمرامي لعقره اإلجتمراع 

ايعاراـ الممللرين  إختيرار   فقره ضرررت ال معيرة العامرة العاديرة انتبراب الذي اعتمه على منه ية التصويت التراكمري التصويت

 -:كل من لل انل السعودي من بين المراحين لعاوية م لر اإلدارة   ا 

 السيه/ خاله بن سليمان العليان 

  عبههللا الملحابن السيه / خاله 

  عمران العمران بن السيه / محمه 

  عبهالقادر المهيهب بن السيه / سليمان 

 السيه/ ضحمه بن سليمان با ناجه 

  عن المؤسسة العامه للتأمينات االجتماعية(  عبهالرحمن السمحان ) مملالا بن السيه / محمه 

 لمرهة ثرالث سرنوات اعتبراراا مرنالممتهة ال هيه له رمه القادمة البريطاني )ساب(  بهذا يكون مشكيل م لر إدارة البنك السعودي 

ممللي الشريك ايجنبري إمرإ إس بري اوافة إلى   عالهضالمذكورين الساده مكون من ا 1122ديسمبر  42 حتى ا 1123يناير  2

 -:كل من   ا المعينين  سي 

 السيه/ ديفيه ر بيرت ديو 

 السيه/ زارير كاما 

  بن م يه التوي ريالسيه/ محمه 

  /مارمن سبورلن السيه 

 

  نا برره لم لرررار ررير  مسررمية  ختيررارال عقه م لررر اإلدارة ال هيرره اجتماعرراا فسرري  العامررةال معيررة إجتمرراع نتهرراـ ضعمررا  إ عقررل 

ال هررات  الحصررو  علرى موافقرة  الترري سريتا التواصرل بشرأنها   اإلدارة ضعاراـ الل ران الفرعيررة المنبلقرة عرن م لرررؤسراـ   

 هاإلعرالن عنر رو مرا سريتا    فق ما مقاي بذلك التوجيهات المنممرة للعمرل المصررفي فري المملكره العربيرة السرعودية اإلارافية

   .حقاا ال

 


