 -1تمت املاواقة على تةرير مجلس اإلدارة عن السن املالي املنتهي في 2017/03/31م.
 -2تمت املاواقة على تةرير مراجع حسابات الشرك عن السن املالي املنتهي في 2017/03/31م.
 -3تم التصديق على الةاوائم املالي عن السن املالي املنتهي في 2017/03/31م.
 -4تم إبراء ذم أعضاء مجلس اإلدارة عن السن املنتهي في 2017/03/31م.
 -5تممم ااتيممار وتعي م مراجممع الحسممابات السممادة بممم جممم أم ممي  )KPMGمممن ب م املرشممح  ،وذل م لفح م ومراجع م وتممد يق الةمماوائم
املالي الرجع سناوي للرجع الثانم والثالث والرابع والةاوائم املالي السناوي لعام  2017والرجع األول لعام  ،2018وتحديد أتعابه.
 -6تمت إجازة األعمال والةرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة الحالي االل الفترة من  5اغسطس  2017وحتى تاريخ انعةاد الجمعي .
ً
 -7تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ب املرشح للدورة الةادم التي تبدأ اعتبارا من 2017/10/26م وملمدة المالس سمناوات تيت مي
في 2020/10/25م ،وهم على النحاو التالي:
 )1السيد /حسام الدين بن هاشم صد – مستةل
 )2السيد /عبدالرحمن بن عبدهللا السكرا – مستةل
 )3السيد /سلطا بن االد التربم – ممثل لشرك النهل للتجارة واملةاوالت غ ر تنفيذي)
 )4السيد /قهد بن عبدالعزيز الصييع – ممثل لشرك بذار التجاري املحدودة غ ر تنفيذي)
 )5السيد /سعد بن عمر الب ز – ممثل لشرك عذيب للصيان والخدمات املحدودة غ ر تنفيذي)
 )6السيد /بريم باومار باوناس  -ممثل لشرك االنترنت السعاودي غ ر تنفيذي)
 )7السيد /ايهاب أناور حناوي -ممثل لشرك البحرين لالتصاالت السلكي والالسلكي  -بتلكاو غ ر تنفيذي)
 )8السيد /رائد عبدهللا قخري -ممثل لشرك البحرين لالتصاالت السلكي والالسلكي  -بتلكاو غ ر تنفيذي)
 )9السيد /جاقيد عبدالرحمن أاتر – ممثل لشرك بذار لالتصاالت وتةني املعلاومات غ ر تنفيذي)
 )10السيد /أحمد بن على الدايل  -مستةل
 -8املاواقةم م م عل م ممى تش م ممكيل لجنم م م املراجعم م م لل م ممدورة الجدي م ممدة و الت م م مم تب م ممدأ م م ممن ت م مماريخ 2017/10/26م و مل م ممدة ال م ممالس س م ممناوات تنته م م مم ف م ممي
2020/10/25م و املاواقة على تحديث الئحتها املتضمن مهامها وضاوابط عملها ومكاقآت أعضائها ،واملاواقة على تعي املرشمح
التالي أسمائهم:
 )1عضاو مجلس اإلدارة السيد /عبدالرحمن بن عبدهللا السكرا مستةل).
 )2عضاو مجلس اإلدارة السيد /بريم باومار باوناس غ ر تنفيذي).
 )3عضاو مجلس اإلدارة السيد /جاقيد عبدالرحمن أاتر غ ر تنفيذي).
 )4السيد /أحمد بن محمد بن االد الدهلاوي مستةل  -عضاو من اارج املجلس).
 -9تم ممت املص مماد عل ممى مرار تعي م عض مماو مجل ممس اإلدارة املمث ممل لش ممرك البح ممرين لاتص مماالت الس مملكي والالس مملكي بتلك مماو) الس مميد رائ ممد
ً
عبدهللا قخري غ ر تنفيذي) الفا للعضاو السيدة الاود بيت راشد الةطا اعتبارا من 1438/08/28ه م املاواقق 2017/05/24م.
 -10تمممت املاواقةم علممى األعمممال والعةمماود التممي سمممتم بم الشممرك وشممرك البحممرين لاتصمماالت السمملكي والالسمملكي بتلكمماو) والت مراي بهمما
لعام ادم ،ويمثلها عضاوي مجلس اإلدارة السيد ايهاب أناور حناوي والسيد رائد عبدهللا قخري ،والعةد عبمارة عمن تمريمر ونةمل حركم
ً
املكاملمات الدوليم املتبادلم بم الشممركت وبممدو اي مزايمما تفضمميلي  .علمما بم التعممامالت للعممام السممابق هممي مممدين بمبلم 14,993,041
ريال سعاودي ودائن بمبل  20,433,058ريال سعاودي.

 -11تمممت املاواقةم علممى األعمممال والعةمماود التممم سمممتم بم الشممرك وشممرك بممذار التجاريم املحممدودة والت مراي بهمما لعممام ممادم ،ويمثلهمما عضمماو
مجلممس اإلدارة األسممتاذ قهممد بممن عبممدالعزيز الصممييع ،والعةممد عبممارة عممن تةممديم اممدمات البيانممات واالنترنممت وبممدو اي مزايمما تفضمميلي .
ً
علما ب التعامالت للعام السابق هي مدين بمبل  1,937,109ريال سعاودي ودائن بمبل  1,028,585ريال سعاودي.
 -12تمممت املاواقة م علممى األعمممال والعةمماود التممي سمممتم ب م الشممرك وشممرك االنترنممت السممعاودي املحممدودة والت مراي بهمما لعممام ممادم ،ويمثلهمما
عضمماو مجلممس اإلدارة األسممتاذ بممريم باومممار باونمماس ،والعةممد عبممارة عممن رسمماوم املشممارك فممي الضمممانات البنكي م للشممرك وبممدو اي مزايمما
ً
تفضيلي  .علما ب التعامالت للعام السابق هي دائن بمبل  655,244ريال سعاودي.
 -13تمممت املاواقةم علممى األعمممال والعةمماود التممي سمممتم بم الشممرك وشممرك بممذار لالتصمماالت وتةنيم املعلاومممات املحممدودة ،والت مراي بهمما لعممام
ممادم ،ويمثلهمما املرشممي لعضمماوي مجلممس اإلدارة السمميد جاقيممد عبممدالرحمن أات ممر ،والعةممد عبممارة عممن رسمماوم املشممارك فممي الضمممانات
ً
البنكي للشرك وبدو اي مزايا تفضيلي  .علما ب التعامالت للعام السابق هي دائن بمبل  655,244ريال سعاودي.
 -14تمممت املاواقة م علممى األعمممال والعةمماود التممي سمممتم ب م الشممرك وشممرك عممذيب للصمميان والخممدمات املحممدودة والت مراي بهمما لعممام ممادم،
ويمثلهمما عضمماو مجلممس اإلدارة السمميد سممعد بممن عمممر البي مز ،والعةممد عبممارة عممن تعمماوي للرسمماوم اإلداري م للضمممانات البنكي م للشممرك
ً
وب ممدو اي مزاي مما تفض مميلي  .علم مما ب م التع ممامالت للع ممام الس ممابق ه ممي م ممدين بمبل م  19,200ري ممال س ممعاودي ودائ ممن بمبلم م  655,244ري ممال
سعاودي.
 -15تمممت املاواقة م علممى األعمممال والعةمماود التممي سمممتم ب م الشممرك وشممرك عممذيب انترج مرا السممعاودي  ،والت مراي بهمما لعممام ممادم ،لاوجمماود
مصمحح لعضماوي مجلمس اإلدارة السمميد قهمد بمن عبمدالعزيز الصممييع والسميد سمعد بممن عممر البيممز باولهمما عضمماوين فمي مجلمس املممديرين
ً
بش ممرك ع ممذيب انترج مرا الس ممعاودي  ،والعة ممد عب ممارة ع ممن تة ممديم ا ممدمات البيان ممات واالنترن ممت وب ممدو اي مزاي مما تفض مميلي  .علم مما بم م
التعامالت للعام السابق هي مدين بمبل  51,466ريال سعاودي.
 -16تمممت املاواقة م عل ممى األعمممال والعةمماود الت ممي سمممتم ب م الش ممرك وشممرك النهل م للتج ممارة واملةمماوالت املحممدودة ،والتم مراي بهمما لعممام ممادم،
لاوجاود مصحح لعضاو مجلس اإلدارة املرشي ممثل شرك النهل للتجارة واملةاوالت املحدودة السيد سلطا بن االد التربم ،والعةد
ً
عبارة عن تعاوي للرساوم اإلداري للضمانات البنكي للشرك وبدو اي مزايا تفضيلي  .علمما بم التعمامالت للعمام السمابق همي دائمن
بمبل  52,515ريال سعاودي.
 -17تمممت املاواقةم علممى األعمممال والعةمماود الت مم سمممتم بم الشممرك وشممرك مجماوعم ترابمماو للتجممارة واملةمماوالت املحممدودة ،والت مراي بهمما لعممام
ممادم ،لاوج مماود مص ممحح باونممه مس مماهم مبس ممس سممابق ول م س للش ممرك ممث ممل فممي مجل ممس اإلدارة ،والعة ممد عبممارة ع ممن تع مماوي للرس مماوم
ً
اإلداري م للض مممانات البنكي م للش ممرك وب ممدو اي مزاي مما تفض مميلي  .علم مما ب م التع ممامالت للع ممام الس ممابق ه ممي دائ ممن بمبل م  873,659ري ممال
سعاودي.
 -18تمت املاواقة على األعمال والعةاود التي سمتم ب الشرك وشرك ساماباو ،والتمراي بهما لعمام مادم ،لاوجماود مصمحح لعضماو مجلمس
اإلدارة السمميد محمممد بممن سممامم رقممه باونممه الممرئ س التنفيممذي لشممرك سمماماباو ،والعةممد عبممارة عممن تةممديم اممدمات البيانممات واالنترنممت
ً
وبدو اي مزايا تفضيلي  .علما ب التعامالت للعام السابق هي مدين بمبل  771,504ريال سعاودي.
 -19تمت املاواقة على األعمال والعةاود التي سمتم ب الشمرك وشمرك إالمراء باب تمال ،والت مراي بهما لعمام مادم ،لاوجماود مصمحح لعضماوي
مجلممس اإلدارة السمميد سمملطا بممن االممد التربممم والسمميد سممعد بممن عمممر الب ممز باولهممما عضمماوين فممي مجلممس إدارة شممرك إال مراء باب تممال،
ً
والعةد عبارة عن تةديم ادمات اسمشماري وبمدو اي مزايما تفضميلي  .علمما بم التعمامالت للعمام السمابق همي دائمن بمبلم 4,402,437
ريال سعاودي.
 -20تمممت املاواقةم علممى األعمممال والعةمماود التممي سمممتم بم الشممرك وشممرك اتحمماد شمممس ،والت مراي بهمما لعممام ممادم ،لاوجمماود مصممحح لعضمماو
مجلممس اإلدارة السمميد سممعد بممن عمممر البيممز باونممه عضمماو فممي مجلممس املممديرين بشممرك اتحمماد شمممس ،والعةممد عبممارة عممن تةممديم اممدمات
ً
البيانات واالنترنت وبدو اي مزايا تفضيلي  .علما ب التعامالت للعام السابق هي مدين بمبل  21,600ريال سعاودي.

 -21تمت املاواقة على تعديل الئح حاوكم الشرك بما يتاواقق مع الئح الشربات الجديدة.
 -22تمت املاواقة على تعديل سياسات وإجراءات وضاوابط ااتيار وتعي أعضاء مجلس اإلدارة.
 -23تمت املاواقة على تعديل الئح عمل لجن املكاقآت والترشيحات.
 -24تمممت املاواقةم علممى تجديممد عةممد شممرك البحممرين لاتصمماالت السمملكي والالسمملكي بتلكمماو) والتممي يمثلهما فممي مجلممس اإلدارة السمميد ايهمماب
ً
حن مماوي والس مميد رائ ممد قخ ممري لتمري ممر املكامل ممات الدولي م والت ممراي به مما لع ممام ممادم علم مما ب ن ممه ي ممتم احمس مماب يم م إله مماء املكامل ممات حس ممب
االسعار لكل دول ومدة االتصال.
 -25تمممت املاواقةم علممى االتفا يم املبرمم مممع شممرك البحممرين لاتصمماالت السمملكي والالسمملكي بتلكمماو) والتممي يمثلهما فممي مجلممس اإلدارة السمميد
ً
ايهاب حناوي والسيد رائد قخري الخاص بالخدمات املتبادل ب الشركت والتي تشمل ادمات الربط البينمي علمما بآنمه ال تاوجمد يمم
مادي لهذه االتفا ي .
 -26تمت املاواقة على تجديد االتفا يم املبرمم ممع شمرك إالمراء املاليم – كمسمشمار اسمتراتي ي للشمرك  .لاوجماود مصمحح لعضماوي مجلمس
اإلدارة السيد سلطا بن االد التربم والسيد سعد بن عمر الب ز باولهما عضاوين في مجلس إدارة شرك إالراء باب تال ،والعةد عبارة
عن تةديم ادمات اسمشاري .

