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 04/2020/ 23التاریخ: 
 DAT-105/0420المرجع: 

معية العمومياإلفصاح   ةعن نتائج اجتماع ا
 

 2020-04-23 التاريخ:

افل )ش.م.ع(  الشركة املدرجة:  اسم  دار الت

وافق  :تاريخ ويوم االجتماع ميس امل  2020/ 04/ 23يوم ا

  11:00 :توقيت بدء االجتماع
 
 صباحا

اية    11:55 االجتماع:توقيت 
 
 صباحا

ان انعقاد االجتماع:  اجتماع افتراض م

معية العمومية  اللواء املتعاقد عبدالعزيز البناي  :رئيس اجتماع ا

ضور  ي نصاب ا مئوية من رأس   )نسبة اإلجما

 املال(: 

70.44% 

ي:   موزعة كما ي

ص  .1 ضور ال   :نسبة ا

x % :4.85 باألصالة % 

x % :الة  % 65.59 بالو

ضور من خالل التصويت  .2 نسبة ا

 االلكتروني: %

70.44% 

معية  م القرارات الصادرة عن اجتماع ا أ

 العمومية: 

 

 

 

تم مراجعة واعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة   -1

ي  ية  ي للسنة املن ا املا  2019ديسمبر  -31ومركز

ية   -2 سابات للسنة املن رير مدققي ا  31تم مراجعة واعتماد ت

 2019ديسمبر 

يئة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة  -3 تم مراجعة واعتماد تقرير 

ي  ية   2019جيسمبر  31املالية املن

ي  -4 قرار البيانات املالية املوحدة  و  2019ديسمبر  31تم مناقشة 

يئة الرقابة الشرعية الداخلية  -5  تم تعيين أعضاء 

ية  -6 تم إبراء ذمة مجلس اإلدارة من املسئولية عن السنة املالية املن

 2019ديسمبر  31ي 

سابات من املسئولية عن السنة املالية  -7 تم إبراء ذمة مدققي ا

ي  ية    2019ديسمبر  31املن

م  2020ملالية تم تعيين مدققي حسابات للسنة ا -8  وتحديد أتعا

 

معية  اصة الصادرة عن اجتماع ا القرارات ا

 العمومية: 

 

 

مين بعضتم طلب إضافة بند من  ر  املسا  % 10 من والذي يملكون  أك

م الشركة، ى قيام الشركة  من أس وافقة ع و اامل ذا البند  و

افل العام ش.م.ع ونور  ى شرك نور للت ي باالستحواذ ع افل  العائ للت

، وقد تم عرض قيمة ش.م.ع من نور بنك ومجموعة نور لالستثمار ذ.م.م

م.   215الصفقة وال بلغت   مليون در
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ول بالتوقيع    حمد شرف  اسم ا

 أمين سر مجلس اإلدارة  املسم الوظيفي 

 23/04/2020 التاريخ  

  توقيع ال

  ختم الشركة 

 


