
ىدية )ساركى( مساهميها ـشركة المصافي العربية السع ىتدع

 الجمعية العامة العادية  لحضىر اجتماع 

 )االجتماع األول(
 

بًْٙ ـيغ  بدح/ـدػٕح جًٛغ انغانًصبفٙ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ )عبسكٕ(  ٚغش يجهظ إداسح ششكخ

ػٍ غشٚك ٔعبئم  ()االجزًبع األٔلنذعٕس اجزًبع انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ  شكخ انكشاوـانش

، انًمشس ػمذِ ثًشٛئخ هللا رؼبنٗ فٙ رًبو انغبػخ  انزمُٛخ انذذٚثخ ثبعزخذاو يُظٕيخ رذأالرٙ

ك ــٕافـشٖ( انًـانم ى أوــٕٚـمـ)دغت ر ْـ82/82/1441 انثالثبءٕو ــٚانغبدعخ ٔانُصف يغبء 

 انًُٕسح انًذُٚخ، غشٚك  انشٔٚظ، دٙ ثجذح  ٙ ثًمش انششكخ انشئٛغ ، و 81/84/8888

(https://goo.gl/maps/q6kY71NqGgqAfF6v8)  ،  ػهٗ رؼًٛى ْٛئخ انغٕق انًبنٛخ انمبظٙ  ثُبء

ثبالكزفبء ثؼمذ جًؼٛبد انششكبد انًغبًْخ انًذسجخ ػجش ٔعبئم انزمُٛخ انذذٚثخ ػٍ ثُؼذ ٔرؼهٛك 

ٔرنك دشصب  ػهٗ عاليخ انًزؼبيهٍٛ فٙ انغٕق انًبنٛخ ٔظًٍ  ،بس آخشػمذْب دعٕسٚب  دزٗ اشؼ

دػى انجٕٓد ٔاالجشاءاد انٕلبئٛخ ٔ االدزشاصٚخ يٍ لجم انجٓبد انصذٛخ انًخزصخ ٔراد انؼاللخ 

، ٔايزذادا نهجٕٓد انًزٕاصهخ انزٙ َجزنٓب كبفخ  (COVID-19) نهزصذ٘ نفٛشٔط كٕسَٔب انجذٚذ

 . كخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ فٙ ارخبر انزذاثٛش انٕلبئٛخ انالصيخ نًُغ اَزشبسِانجٓبد انذكٕيٛخ فٙ انًًه
 

 ٔرنك نهُظش فٙ جذٔل األػًبل انزبنٙ: 
  

 . و8819دٚغًجش  11انزصٕٚذ ػهٗ رمشٚش يجهظ اإلداسح ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ فٙ  -1

 . و8819دٚغًجش  11انزصٕٚذ ػهٗ انمٕائى انًبنٛخ ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ فٙ  -2

 . و8819دٚغًجش  11انذغبثبد ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ فٙ  يشاجغانزصٕٚذ ػهٗ رمشٚش  -3

دٚغًجش  11انزصٕٚذ ػهٗ اثشاء ريخ أػعبء يجهظ اإلداسح ػٍ انؼبو انًبنٙ انًُزٓٙ  -4

 . و8819

و لذسْب 8819انزصٕٚذ ػهٗ رٕصٛخ يجهظ اإلداسح ثزٕصٚغ أسثبح َمذٚخ ػٍ انؼبو انًبنٙ  -5

( ػٍ كم عٓى  لاير 1 ( يٍ سأط يبل انششكخ ثٕالغ ) %18 ( ثُغجخ )لاير 15,888,888)

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

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

، ٔعٛؼهٍ ػٍ ( ثُٓبٚخ ثبَٙ ٕٚو رذأل ٚهٙ ربسٚخ االعزذمبق إٚذاع األٔساق انًبنٛخ )إٚذاع

 .ربسٚخ انزٕصٚغ الدمب  

يٍ ثٍٛ انًششذٍٛ ثُبء  ػهٗ رٕصٛخ نجُخ  ششكخانزصٕٚذ ػهٗ رؼٍٛٛ يشاجغ دغبثبد ان -6

انًشاجؼخ ٔرنك نفذص ٔيشاجؼخ ٔرذلٛك انمٕائى انًبنٛخ نهشثغ انثبَٙ ٔانثبنث ٔانغُٕ٘ يٍ 

 و ٔرذذٚذ أرؼبثّ .8881و ، ٔانشثغ األٔل يٍ انؼبو انًبنٙ 8888انؼبو انًبنٙ 

انزصٕٚذ ػهٗ رجذٚذ انزفٕٚط انصبدس ألػعبء انًجهظ ثشأٌ انذصٕل ػهٗ انمشٔض  -7

انجُكٛخ ٔانزغٓٛالد انًصشفٛخ انالصيخ ٔػمذ انشٌْٕ ٔرمذٚى انعًبَبد انؼُٛٛخ عٕاء انًُمٕنخ 

بل انششكخ ٔرذمٛك أغشاظٓب ٔٚكٌٕ نٓى ٔغٛش انًُمٕنخ انًًهٕكخ نهششكخ ٔرنك نزٛغٛش أػً

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

 . ( يٍ انُظبو االعبعٙ نهششكخ84ػهٗ َص انًبدح )

https://goo.gl/maps/q6kY71NqGgqAfF6v8


ٔرنك ثًجهغ و 8819نهؼبو انًبنٙ ػهٗ صشف يكبفأح ألػعبء يجهظ اإلداسح  انزصٕٚذ -8

 . لاير( 14,888ٔلذسِ )

 

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

جهغخ انزذأل انزٙ رغجك اجزًبع انجًؼٛخ رغجٛم انذعٕس االنكزشَٔٙ ٔانزصٕٚذ ثبعزخذاو 

يُظٕيخ رذأالرٙ فٙ اجزًبع انجًؼٛخ ٔثذغت األَظًخ ٔانهٕائخ. .ػهًب  ثأٌ أدمٛخ رغجٛم 

س الجزًبع انجًؼٛخ رُزٓٙ ٔلذ اَؼمبد انجًؼٛخ ٔ أدمٛخ انزصٕٚذ ػهٗ ثُٕد انجًؼٛخ انذعٕ

نهذبظشٍٚ رُزٓٙ ػُذ اَزٓبء نجُخ انفشص يٍ فشص األصٕاد. ٔٚكٌٕ اجزًبع انجًؼٛخ انؼبيخ 

ٔإرا نى ٚزٕفش انُصبة  ، يغبًٌْٕ ًٚثهٌٕ سثغ سأط انًبل ػهٗ األلم ِانؼبدٚخ صذٛذب  إرا دعش

زا االجزًبع، عٛزى ػمذ االجزًبع انثبَٙ ثؼذ عبػخ يٍ اَزٓبء انًذح انًذذدح الَؼمبد انالصو نؼمذ ْ

 االجزًبع األٔل، ٔٚكٌٕ االجزًبع انثبَٙ صذٛذب  أٚب  كبٌ ػذد األعٓى انًًثهخ فّٛ. 

ػهًب  ثأَّ عٛكٌٕ ثإيكبٌ انًغبًٍْٛ انًغجهٍٛ فٙ خذيبد رذأالرٙ انزصٕٚذ ػٍ ثؼذ ػهٗ ثُٕد 

 و19/84/8888انًٕافك   ْـ86/2/1441انؼبششح صجبدب  ٕٚو األدذ  ء  يٍ انغبػخانجًؼٛخ اثزذا

، ٔعٛكٌٕ انزغجٛم ٔانزصٕٚذ فٙ خذيبد رذأالرٙ يزبدب   انجًؼٛخاَؼمبد  َٓبٚخ ٔلذٔدزٗ 

  www.tadawulaty.com.sa : ٔيجبَب  نجًٛغ انًغبًٍْٛ ثبعزخذاو انشاثػ انزبنٙ

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

 info@almasafi.com.sa  انجشٚذ انكزشَٔٙأٔ  8186516816

 

 

 

 ،،، كـٕفـٔهللا انً

 

 

 يجهظ اإلداسح

 

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

جل التجاري في في الس 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 
لعربية في مديظة جدة الططلكة ا طقر الشركةبالجطعية العامة العادية الذي سيعقد حضهر اجتطاع 

)حسب  هـ82/2/4114بتاريخ  الثالثاءوالظصف من يهم  السادسةالسعهدية في تطام الساعة 
ني على المهاضيع المدرجة وقد وكلتو بالتصهيت نيابة ع . م84/1/8282الطهافق  تقهيم أم القرى(

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

 المفعهل ليذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليو. 
 

 :اسم مهقع التهكيل

 :صفة مهقع التهكيل
 

 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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