
 

٢من  ١صفحة   
 

 
  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٩ هـ الموافق١٤٤٢ربيع اآلخر  ١٤بتاريخ المنعقد 

  
العادية غير لحضور اجتماع الجمعية العامة  بناًء على دعوة مجلس اإلدارة الموجهة لمساهمي البنك السعودي لالستثمار ("البنك")

 ، انعقد االجتماع بمقر البنك بمدينة الرياض٢٠٢٠ر نوفمب ٨ هـ الموافق١٤٤٢ األولربيع  ٢٢بتاريخ والمنشورة في تداول 
ـ ه١٤٤٢ربيع اآلخر  ١٤ األحدمن مساء يوم  السادسة والنصففي تمام الساعة حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة 

  .رئيس مجلس اإلدارةنائب  عبدالعزيز الخميس برئاسة األستاذ/ ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٩الموافق 
  

عن طريق وسائل التقنية وقد حضر االجتماع مندوب هيئة السوق المالية األستاذ/ عبدالهادي عبدهللا حمدي الجهني والمساهمون 
  .الحديثة

  
  :أسماؤهمحضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة التالية كما 

  
  األستاذ/ عبدالرحمن الرواف -٢  )مجلس اإلدارة رئيسنائب ( األستاذ/ عبدالعزيز الخميس -١
  األستاذ/ صالح العذل -٤  الدكتور/ فؤاد الصالح -٣
  األستاذ/ ياسر الجارهللا-٦  األستاذ/ محمد العلي-٥
  األستاذ/ محمد القرينيس -٨  األستاذ/ محمد بامقا -٧

  
  :الحضور كل من وقد اعتذر عن

 
  )مجلس اإلدارة جمعة (رئيس صالح بن األستاذ/ عبدهللا بن  -١
  

األستاذ/  بالحضور، وتم ترشيحب رحّ و االجتماع -(رئيس الجمعية)  عبدالعزيز الخميس - رئيس مجلس اإلدارة نائب وافتتح سعادة
لمهمة جمع  -من موظفي البنك-واألستاذ/ نبيل الزهراني  قد تم ترشيح األستاذ/ أحمد المسندو طارق الشقيران سكرتيًرا للجمعية.

   .ولم يعترض أحد من الحاضرين وفرز األصوات
 
حتى بدأ  اذلك أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي البنك أفصحت عن أن عدد األسهم الممثلة في االجتماع إلكترونيً  عقبو

) ٧٤٩٫٢٠٣بلغ ( ) وحضوريًا (أصالة ووكالة)%٥٨٫٥٧سبة (نب مساهًما )٧٤وعدد (، اسهمً ) ٤٣٩٫٢٦٤٫٢١٥( بلغاالجتماع 
من أصل جميع أسهم رأسمال البنك والبالغ عددها ) سهًما ٤٤٠٫٠١٣٫٤١٨) مساهًما و (٧٩سهًما بإجمالي قدره (

   .اأصبح انعقاد الجمعية صحيحً بذلك و من رأس المال %٥٠بما ال يقل عن  )%٥٨٫٦٧أي بنسبة ( ًما) سه٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
  

  .تالوة بنود الجمعيةثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية 
  

  ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إذا ما تم استالم أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين، وكان الجواب بالنفي.
  

المشار إليها أصدرت الجمعية وفي ضوء نتائج التصويت . الجمعية قراءة نتائج التصويتثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير 
  القرارات التالية:

  
رقم 
  البند

  نص القرار
عدد األصوات 

  الموافقة
عدد األصوات 
  غير الموافقة

عدد األصوات 
  الممتنعة

١  

التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي 
يجوز خاللها للبنك االحتفاظ باألسهم المستحوذ 
عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان 
الدولية للتمويل والبالغة ستة وخمسون مليون ومئتان 
وخمسة وأربعون ألف وثالثمائة وخمسون 

) سهًما واألسهم المستحوذ عليها ٥٦٫٢٤٥٫٣٥٠(
من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة 
والبالغة ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة 

٣٥٫٦٩٣  ١٥٫٧٩٣٫٠٤١  ٤٢٤٫١٨٤٫٦٨٤  

  النسبة  النسبة  النسبة

٠٫٠١  %٣٫٥٩  %٩٦٫٤٠%  




