يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامه العاديه
يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عنن ننعاناد اجتمنا الجمعينة العامنة العادينة للبننك التني جنر عانه ا فني ممنا
الساعة السادسة النصن منن مسنا ينو الخمني  16ربين او  1438ن الموافن  15ديسنمبر  2016بمانر مبنن
المخصصنة
اإلدارة العامة للبنك في شار اومينر عبنه العزينز بنن مسناعه بنن جلنوي بني المربن بمهيننة الرينا
النتن خاب ضعان ا مجن ل اإلدارة الممثلننين للجانننس السننعودي لننه رة المجلن الجن هيهة مننهمالا سننات سنننوا ميادين
التنني ستب ن هض اعتبننارا مننن منناري  1يننناير  2017بت ن  31ديسننمبر  2019نضننافة نل ن م ننني لجنننة المراجعننة
نختيار ضعاائالا الموافاة عل مالامالا ضوابط عملالا منافآ ضعاائالا.

بإكتما النصاب النظامي لعاه اإلجتما بحاور مانسبت  %79.61منن اوسنالا الممثلنة لنرضس المنا
نتائج التصويت الذي اعتمه عل منالجية التصويت التراكمي فاه ضقر الجمعية العامة العادية ما يلي :

او  :ننتخناب ضعانا مجلن اإلدارة الممثلنين للجاننس السننعودي لنه رة المجلن
ا ك من :
ميادية نعتباراً من  01يناير  2017بت  31ديسمبر 2019

علن ضنو

الجهينهة التني ممتننه لنثات سنننوا

 اوستاذ  /خاله سليمان العليان اوستاذ  /خاله عبههللا الملحا اوستاذ  /محمه عمران العمران اوستاذ  /سليمان عبهالاادر الماليهب اوستاذ  /سعه عبهالمحسن الفالي -اوستاذ /محمه عبههللا اليحي .

بالذا ينون م ني مجل ندارة البننك السنعودي البريطناني (سناب) الجهينه له رمن الاادمنة الممتنهة لمنهة سنات سننوا
اعتباراً من  1يناير  2017بت  31ديسمبر  2019منون من الساده المذكورين ضعاه اضافة نلن ممثلني ال نريك
اوجنبي نمش نس بي سي المعينين ا ك من :

 -السيه /ديفيه ديو

 السيه /سمير عساف السيه /جورج الحياري -السيه /نايج

ين لو د

الثناني  :الموافانة علن م ننني لجننة المراجعنة نقنرار قواعننه لنوائم عملالنا التني م ننتم علن مالنا اللجننة ضننوابط
عملالا منافآ ضعاائالا لله رة الجهينهة التني ممتنه لنثات سننوا ميادينة اعتبنارا منن  01ينناير  2017بتن 31
ديسمبر  2019بيث ما نختيار ك من :
 اوستاذ /طا ابمه الزام اوستاذ /خاله صالم السبي اوستاذ /سعه صالم السبتي السيه /جيم مادسنعاس ننتالا ضعما نجتمنا الجمعينة العامنة فسنيعاه مجلن اإلدارة الجهينه اجتماعنا ً الختينار مسنمية رئني المجلن
نائبن رؤسننا ضعانا اللجننان الفرعينة المنبثاننة عننن مجلن اإلدارة التنني سنيتا التواصن ب ن نالا الحصننو علن
موافاة الجالا اإلشرافية ف ما مااي بذلك التوجيالا المنظمة للعم المصرفي في المملن العربية السعودية نو
ما سيتا اإلعان عن الباا ً.

