
ودية (ساركو) مساهميها ـشركة المصافي العربية السع وتدع
 الجمعية العامة العادية  لحضور اجتماع 

 (االجتماع األول)
 

/  ادةـوة جميع السـاركو) دعـة (سـعوديـربية السـافي العـركة المصـر مجلس إدارة شـيس
ركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول) التي ستنعقد ـاهمي الشـمس

 هـ۱۹/۰۸/۱٤٤۰ اءـعـاألربوم ــاء يــوالنصف من مس ةــالسادسة ـاعــالسفي تمام بإذن هللا 
  ورــة النــاعــدة قــان جــديـريـيـم دقـنـفـب  م۲٤/٤/۲۰۱۹ق ــوافـرى) المـالق م أمــويـقـ(حسب ت

) (https://goo.gl/FnYGR۸ وذلك للنظر في جدول األعمال التالي  : 
  
 . م۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  -١
 . م۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  -٢
 . م۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱الحسابات عن العام المالي المنتهي في  مراجعالتصويت على تقرير  -٣
ديسمبر  ۳۱التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي  -٤

 . م۲۰۱۸
م قدرها ۲۰۱۸التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي  -٥

) عن كل  هللة ۷٥ مال الشركة بواقع () من رأس  %۷,٥ لایر) بنسبة ( ۱۱,۲٥۰,۰۰۰(
بنهاية تداول على أن تكون األحقية للمساهمين المالكين ألسهم الشركة سهم يمتلكه المساهم 

والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة 
، وسيعلن يلي تاريخ االستحقاق  مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول

 .عن تاريخ التوزيع الحقاً 
لجنة بناًء على توصية التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين  -٦

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من المراجعة 
 . وتحديد أتعابه م۲۰۲۰العام المالي ، والربع األول من  م۲۰۱۹لعام المالي ا
التصويت على تجديد التفويض الصادر ألعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض  -٧

البنكية والتسهيالت المصرفية الالزمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة 
اضها ويكون لهم وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغر

في هذا حق التوقيع على كافة االوراق والمستندات الالزمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً 
 . ) من النظام االساسي للشركة۲٤على نص المادة (

وذلك بمبلغ م ۲۰۱۸للعام المالي على صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  التصويت -٨
 . لایر) ۱۳۸,۱٤۲وقدره (

  



يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية  كما
،  جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت 
. ويكون اجتماع  نود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصواتعلى ب

. وإذا لم  صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل العادية الجمعية العامة
 ، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع

ً آ، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً  المحددة النعقاد االجتماع األول  كان عدد األسهم الممثلة فيه. يا
  

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أال يكون 
 : الغرف التجارية ، وأن يكون مصادقاً عليه من عضواً في مجلس اإلدارة أو موظفاً في الشركة

ً ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو  ، الصناعية متى كان المساهم منتسبا
إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب 

كتابة العدل أو األشخاص المرخص أو  ، لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق
تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على  ه. وعلى المساهم أو وكيل عمال التوثيقلهم بأ

 جدة ـ حي الرويس ـالرئيسي بمقر الشركة إلى التوكيل ، وإرسال  األقل من موعد انعقاد الجمعية
رقم فاكس أو  ، ۲۱٤۳۱جدة  ۱۱۱۳أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب مركز 

وعلى الوكيل  .info@almasafi.com.saبريد إلكتروني : أو  )۳۰تحويلة ( ۰۱۲٦٥۱۸۰٥۰
احضار   ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

ً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد  ، الهوية علما
ً يوم  على بنود الجمعية ابتداًء من الساعة الموافق   هـ۱٦/۸/۱٤٤۰ األحدالعاشرة صباحا

، وسيكون التسجيل  من يوم انعقاد الجمعيةاً وحتى الساعة الرابعة عصر م۲۰۱۹/٤/۲۱
ً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ً ومجانا  : والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا

www.tadawulaty.com.sa  
 على هاتف رقم  وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمين

 info@almasafi.com.sa  البريد الكترونيأو  ۰۱۲٦٥۱۷۰۱٦
 
 
 
 

 ،،، وهللا الموفق
 
 

 مجلس اإلدارة
 

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


 نطهذج التهكيل
 تاريخ التهكيل:

 

 المهافق:
  

( ---------) رقم وطنيةالجنسية، بمهجب ىهية  (سعهدي،)------------أنا المساىم   
( سيما من أسيم شركة المصافي ------------) ألسيم عددىا ومالك )الشخصية( وبصفتي

السجل التجاري في في  مساىمة سعهدية( المسجلةشركة ) )ساركه( العربية السعهدية
 ةلشركاألساسي لنظام ال( من 79)لمادة لنص ا ا  واستناد (4070007774ىـ برقم )91/91/9731

في لينهب عني  (------------ىهية وطنية رقم ) (--------------)فإنني  بيذا أوكل 
الذي سيعقد في فظدق ميريديان جدة )قاعة الظهر( في مديظة الجطعية العامة العادية حضهر اجتطاع 

بتاريخ  األربعاءوالظصف من يهم  السادسةجدة الططلكة العربية السعهدية في تطام الساعة 
ني وقد وكلتو بالتصهيت نيابة ع . م41/1/4491الطهافق  )حسب تقهيم أم القرى( هـ91/8/9114

يا الجمعية العامة حاألعمال وغيرىا من المهاضيع التي قد تطر  على المهاضيع المدرجة على جدول
المستندات المتعلقة بيذه االجتماعات ، و للتصهيت علييا، والتهقيع نيابة  عني على كافة القرارات 

 ويعتبر ىذا التهكيل ساري المفعهل ليذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليو. 
 

 :اسم مهقع التهكيل

 :التهكيلصفة مهقع 
 

 رقم السجل المدني لمهقع التهكيل
 (السعهديين رقم اإلقامة أو جهاز السفر لغير )أو 

 (تهقيع المهكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسيم شخصا  معنهيا  
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