
  
 

 

 
 

 

 

 16/05/2022 التاريخ

 

 شركة التسهيالت التجارية )ش.م.ك.ع(  اسم الشركة المدرجة 

 عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة التسهيالت التجارية )ش.م.ك( عامة  المعلومات الجوهرية 
 2022- 05-16من صباح يوم االثنين الموافق  وربع  اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر

مبنى شركة التسهيالت  –شارع عبدهللا األحمد  –الرئيسي في منطقة شرق   في مقر الشركة 
 السيد / عبدهللا سعود الحميضي نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  التجارية برئاسة

 ( . 2025-2022أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة )وذلك النتخاب 
وانتخبت الجمعية العمومية السادة األعضاء التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة شركة  

 ت التجارية : التسهيال
 

 الحارث عبدالرزاق خالد الخالد  -1
 البلوشي (  بدر  ) د.أيمن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   -2
 خالد مشاري خالد الخالد  -3
   ) مستقل (                خالد مساعد بدر الساير   -4
 علي إبراهيم حجي حسين معرفي   -5
 عبدهللا سعود عبدالعزيز الحميضي   -6
 ) مستقل (      ناصر عادل محمد رضا بهبهاني  -7

 
 . وبذلك تشكل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث سنوات من السادة أعاله 

 

أثر المعلومة الجوهرية  
على المركز المالي  

 للشركة

 ال يوجد 

 
ويستثنى األثر المالي الناتج   يتم ذكر األثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك األثر،

 عن المناقصات و الممارسات وما يشبھھا من عقود. 
مؤثر على باقي الشركات    إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة باإلفصاح عن معلومة جوهرية تخصھا ولھا انعكاس

ر على ذكر المعلومة  الشركات المدرجة ذات العالقة يقتص  المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب اإلفصاح على باقي
 واألثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينھا. 

 اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية نموذج

 

 ( 11ملحق رقم )



  
 

 

 
 

 

 

 16/05/2022 التاريخ

 

 شركة التسهيالت التجارية )ش.م.ك.ع(  اسم الشركة المدرجة 

 العادية لمساهمي شركة التسهيالت التجارية )ش.م.ك( عامة  غير عقدت الجمعية العمومية المعلومات الجوهرية 
   2022-05-16اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم االثنين الموافق  

 مبنى شركة التسهيالت  –شارع عبدهللا األحمد  –الرئيسي في منطقة شرق   في مقر الشركة
  نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد / عبدهللا سعود الحميضي  التجارية برئاسة 

 وتمت الموافقة على جميع  التعديالت المقترحة على النظام األساسي للشركة وذلك لمناقشة 
 . التعديالت المقترحة في جدول األعمال المرفق

 

أثر المعلومة الجوهرية  
على المركز المالي  

 للشركة

 ال يوجد 

 
ويستثنى األثر المالي الناتج   المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك األثر،يتم ذكر األثر على المركز  

 عن المناقصات و الممارسات وما يشبھھا من عقود. 
مؤثر على باقي الشركات    إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة باإلفصاح عن معلومة جوهرية تخصھا ولھا انعكاس

الشركات المدرجة ذات العالقة يقتصر على ذكر المعلومة   ، فإن واجب اإلفصاح على باقيالمدرجة من ضمن المجموعة
 واألثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينھا. 

 اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية نموذج

 

 ( 11ملحق رقم )






