
 

ىدية )ساركى( مساهميها ـشركة انمصافي انعربية انسع ىتدع

عن  )االجتماع األول( انجمعية انعامة انعادية نحضىر اجتماع 

 طريق وسائم انتقنية انحديثة
 

اٌ ٚذػٕ انغبدح انًغبًٍْٛ بسكٕ( ـخ )عـؼٕدٚـشثٛخ انغـبفٙ انؼـشكخ انًظـش يجهظ إداسح شـٚغ

ٔانًمشس )االجزًبع األٔل( انخًغٌٕ اجزًبع انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ نهًشبسكخ ٔانزظٕٚذ فٙ 

 ْـ90/90/4112 االسثؼبءٕو ــبء ٚــيٍ يغ انؼبششحخ ـبػــانغفٙ رًبو ثإرٌ هللا  اَؼمبدْب

 رذأالرٙػٍ ؽشٚك يٕلغ ػٍ ؽشٚك ٔعبئم انزمُٛخ انذذٚضخ   و24/91/2924ك ــٕافـانً

(www.tadawulaty.com.sa)  ٔ ػهٗ عاليخ انًغبًٍْٛ ٔػًٍ دػى انجٕٓد ً ٔرنك دشطب

شاءاد انٕلبئٛخ ٔ اإلدزشاصٚخ يٍ لجم انجٓبد انظذٛخ انًخزظخ ٔ راد انؼاللخ نهزظذ٘ اإلج

، ٔإيزذاداً نهجٕٓد انًزٕاطهخ انزٙ رجزنٓب كبفخ انجٓبد  (COVID-19) نفٛشٔط كٕسَٔب انًغزجذ

 .انذكٕيٛخ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ فٙ إرخبر انزذاثٛش انٕلبئٛخ انالصيخ نًُغ إَزشبسِ

 :  نهُظش فٙ جذٔل األػًبل انزبنٙٔرنك  

 . و2929دٚغًجش  14انزظٕٚذ ػهٗ رمشٚش يجهظ اإلداسح ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ فٙ  -1

 . و2929دٚغًجش  14انزظٕٚذ ػهٗ انمٕائى انًبنٛخ ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ فٙ  -2

 . و2929دٚغًجش  14انذغبثبد ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ فٙ  يشاجغانزظٕٚذ ػهٗ رمشٚش  -3

دٚغًجش  14انزظٕٚذ ػهٗ اثشاء ريخ أػؼبء يجهظ اإلداسح ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ  -4

 . و2929

و لذسْب 2929اإلداسح ثزٕصٚغ أسثبح َمذٚخ ػٍ انؼبو انًبنٙ  انزظٕٚذ ػهٗ رٕطٛخ يجهظ -5

( ػٍ كم  ْههخ 55 ( يٍ سأط يبل انششكخ ثٕالغ ) %5.5 لاير( ثُغجخ ) 44,259,999)

ثُٓبٚخ رذأل ػهٗ أٌ ركٌٕ األدمٛخ نهًغبًٍْٛ انًبنكٍٛ ألعٓى انششكخ عٓى ًٚزهكّ انًغبْى 

ٔانًمٛذٍٚ فٙ عجم يغبًْٙ انششكخ نذٖ ششكخ ٕٚو اَؼمبد انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ نهششكخ 

، ٔعٛؼهٍ يشكض إٚذاع األٔساق انًبنٛخ )إٚذاع( ثُٓبٚخ صبَٙ ٕٚو رذأل ٚهٙ ربسٚخ االعزذمبق 

 .ػٍ ربسٚخ انزٕصٚغ الدمبً 

نجُخ ثُبًء ػهٗ رٕطٛخ انزظٕٚذ ػهٗ رؼٍٛٛ يشاجغ انذغبثبد انخبسجٙ يٍ ثٍٛ انًششذٍٛ  -6

ٔرذلٛك انمٕائى انًبنٛخ نهشثغ انضبَٙ ٔانضبنش ٔانغُٕ٘ يٍ  ٔرنك نفذض ٔيشاجؼخانًشاجؼخ 

 . ٔرذذٚذ أرؼبثّ و2922، ٔانشثغ األٔل يٍ انؼبو انًبنٙ  و2924نؼبو انًبنٙ ا

انزظٕٚذ ػهٗ رجذٚذ انزفٕٚغ انظبدس ألػؼبء انًجهظ ثشأٌ انذظٕل ػهٗ انمشٔع  -7

انؼًبَبد انؼُٛٛخ عٕاء انًُمٕنخ انجُكٛخ ٔانزغٓٛالد انًظشفٛخ انالصيخ ٔػمذ انشٌْٕ ٔرمذٚى 

ٔغٛش انًُمٕنخ انًًهٕكخ نهششكخ ٔرنك نزٛغٛش أػًبل انششكخ ٔرذمٛك أغشاػٓب ٔٚكٌٕ نٓى 

فٙ ْزا دك انزٕلٛغ ػهٗ كبفخ االٔساق ٔانًغزُذاد انالصيخ َٛبثخ ػٍ انششكخ ٔرنك رأعٛغبً 

 . ( يٍ انُظبو االعبعٙ نهششكخ21ػهٗ َض انًبدح )

نؼبو ػٍ ايكبفأح ألػؼبء يجهظ اإلداسح  لاير( 50,145ٔلذسِ )يجهغ ػهٗ طشف  انزظٕٚذ -8

 .و14/42/2929انًُزٓٙ  انًبنٙ

انزظٕٚذ ػهٗ اَزخبة أػؼبء يجهظ اإلداسح يٍ ثٍٛ انًششذٍٛ نهذٔسح انمبديخ ٔانزٙ رجذأ  -9

) و . 19/91/2921ُٕاد دٛش رُزٓٙ ثزبسٚخ ـو ٔيذرٓب صالس ع94/95/2924يٍ ربسٚخ  

  .يشفك انغٛشح انزارٛخ نهًششذٍٛ(



 

ٚذك نكم يغبْى يٍ انًغبًٍْٛ انًمٛذٍٚ فٙ عجم يغبًْٙ انششكخ نذٖ يشكض اإلٚذاع ثُٓبٚخ  كًب

،  جهغخ انزذأل انزٙ رغجك اجزًبع انجًؼٛخ دؼٕس اجزًبع انجًؼٛخ ٔثذغت األَظًخ ٔانهٕائخ

ػهًبً ثأٌ أدمٛخ رغجٛم انذؼٕس الجزًبع انجًؼٛخ رُزٓٙ ٔلذ اَؼمبد انجًؼٛخ ٔ أدمٛخ انزظٕٚذ 

. ٔٚكٌٕ اجزًبع  ُٕد انجًؼٛخ نهذبػشٍٚ رُزٓٙ ػُذ اَزٓبء نجُخ انفشص يٍ فشص األطٕادػهٗ ث

. ٔإرا نى  يغبًٌْٕ ًٚضهٌٕ سثغ سأط انًبل ػهٗ األلم ِطذٛذبً إرا دؼش انؼبدٚخ انجًؼٛخ انؼبيخ

 ، عٛزى ػمذ االجزًبع انضبَٙ ثؼذ عبػخ يٍ اَزٓبء انًذح ٚزٕفش انُظبة انالصو نؼمذ ْزا االجزًبع

ً آ، ٔٚكٌٕ االجزًبع انضبَٙ طذٛذبً  انًذذدح الَؼمبد االجزًبع األٔل  كبٌ ػذد األعٓى انًًضهخ فّٛ. ٚب

  

ػهٗ ثُٕد ثُؼذ فٙ خذيبد رذأالرٙ انزظٕٚذ ػٍ ػهًبً ثأَّ عٛكٌٕ ثإيكبٌ انًغبًٍْٛ انًغجهٍٛ 

ْـ انًٕافك 95/90/4112 انغجذ يٍ انغبػخ انؼبششح طجبح ٕٚو انجًؼٛخ اثزذاًء 

، ٔػهّٛ َذػٕ جًٛغ يغبًْٙ  و ٔدزٗ َٓبٚخ ٔلذ اَؼمبد انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ45/91/2924

انششكخ إنٗ انًشبسكخ ٔانزظٕٚذ ػٍ ثُؼذ ػٍ ؽشٚك صٚبسح انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ انخبص 

  www.tadawulaty.com.sa ثزذأالرٙ:

 

 . خذيبد رذأالرٙ ٔانزظٕٚذ يزبح يجبَبً نجًٛغ انًغبًٍْٛيٕلغ ػهًبً ثأٌ انزغجٛم فٙ  

 

 ػهٗ ْبرف سلى  ٔفٙ دبل ٔجٕد اعزفغبس َأيم انزٕاطم يغ إداسح ػاللبد انًغبًٍْٛ

 info@almasafi.com.sa  انجشٚذ انكزشَٔٙانًشاعهخ ػهٗ أٔ  9420545940

 

 

 ،،، ٔرفؼهٕا ثمجٕل فبئك انزذٛخ ٔانزمذٚش

http://www.tadawulaty.com.sa/
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