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 توضيح  البند 

 مقدمة 

اجتماع    اركة والتصويت فيمشالدعوة مساهميها إلى    )شركة مساهمة سعودية(يسر مجلس ادارة شركة األعمال التطويرية الغذائية  

العاديةال العامة  الحديثةل(  )االجتماع األو  جمعية  التقنية  المالية    عن طريق وسائل  السوق  في  المتعاملين  وذلك حرصاً على سالمة 

واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا   وضمن دعم الجهود

كافة   (COVID 19)   الجديد تبذلها  التي  المتواصلة  للجهود  السعودي   وامتداداً  العربية  المملكة  في  الحكومية  اتخاذ  الجهات  في  ة 

 .التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره

دينة ومكان انعقاد الجمعية  م

 العامة 

 مدينة الرياض –مقر الشركة الرئيسي 

 www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر االجتماع 

 28/06/1202الموافق  18/11/2144 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

 00:20 ة العامة وقت انعقاد الجمعي

 حق الحضور 
التي تسبق اجتماع  ل  يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداوكما  

 ي والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائحر االلكترون تسجيل الحضوالجمعية 

الالزم النعقاد  النصاب 

 الجمعية 

ر النصاب  م يتوفوإذا لإذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على االقل،  صحيحاً    )العادية(  اع الجمعية العامةيكون اجتم

اع الثاني  ل، ويكون االجتميتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األو  ع،الالزم لعقد هذا االجتما

 ً  أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.  صحيحا

 جدول اعمال الجمعية 

 .م31/12/2020في  المنتهي عام الماليالتصويت على القوائم المالية عن ال (1

 .م31/12/2020في  يالمنته عام الماليالتصويت على تقرير مجلس االدارة عن ال (2

  .م31/12/2020في  يالمنته لعام الماليعن ا رةلس اإلدا اء ذمة أعضاء مجالتصويت على إبر (3

 .م31/12/2020في  منتهيلا لعام الماليالتصويت على تقرير مراجع الحسابات ل (4

 . م31/12/2020في  المنتهي يالمال عاملل لجنة المراجعة  التصويت على تقرير (5

بين المرشحين  التصويت   (6 لفحص ومراجعة    ك اجعة، وذلمرال  صية لجنةبناًء على توعلى تعيين مراجع لحسابات الشركة من 

 وتحديد أتعابه. م2022ل لعام وللربع األو م2021الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي  للربع وتدقيق القوائم المالية

اإلدارة ابتداًء من تاريخ ( بمجلس  مستقل( عضواً )الفوزان  عبد هللاموسى    األستاذ/التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين ) (7

الحالية    م70/60/2020في  تعيينه   انتهاء الدورة  تاريخ  للعضو السابق    م29/10/2021في  إلكمال دورة المجلس حتى  خلفاً 

   (.(. )مرفق السيرة الذاتية تنفيذيغير  – صنيتان هديبعد اذ/ ساألست )

8) ( بتعيين  اإلدارة  مجلس  قرار  على  هللامحمد    األستاذ/التصويت  لجنة    المجلس(خارج  من  عضو  –  المبارك  عبد  في  عضواً 

لك بدالً من عضو  وذ  م29/10/2021نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ    وحتىم  07/60/2020بتداًء من تاريخ  المراجعة ا

( السابق  العجلةاللجنة  ابراهيم  احمد  المجلسمن  عضو  –  األستاذ/  القرار  خارج  تاريخ  من  ابتداًء  التعيين  يسري  أن  على   )

 . )مرفق السيرة الذاتية(  عمل لجنة المراجعة، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة م07/06/2020الصادر في 

ابتداًء من تاريخ تعيينه دارة  مجلس اإلب   ( مستقل)  عضواً   أنس صالح العمود  األستاذ/  يندارة بتعيمجلس اإل  ارقرالتصويت على   (9

خلفاً للعضو السابق األستاذ/    م.29/10/2021في    اريخ انتهاء الدورة الحاليةحتى ت إلكمال دورة المجلس  م  10/12/2020في  

   .ة()مرفق السيرة الذاتي تنفيذي غير  – محمد سعد العشري

بتداًء عضواً في لجنة المراجعة ا  (مستقلعضو    –  الفوزان  عبد هللاموسى    األستاذ/رار مجلس اإلدارة بتعيين )التصويت على ق (10

وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق    م29/10/2021نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ    وحتىم  11/11/2020من تاريخ  

الرحمعهشام  األستاذ/  ) على  ذيتنفي عضو    –  مقرن  نبد  في  (  الصادر  القرار  تاريخ  من  ابتداًء  التعيين  يسري  أن 

 . )مرفق السيرة الذاتية( عمل لجنة المراجعة، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة م11/11/2020

 من   اعتباراً نائباً لرئيس مجلس اإلدارة  (  )تنفيذي  مقرن  نعبد الرحمهشام    األستاذ/  دارة بتعيينمجلس اإل  قرارالتصويت على   (11

  م.29/10/2021في  دورة الحاليةحتى تاريخ انتهاء الم 70/12/2002في  عينهاريخ ت ت 

 .م31/12/2020في  ةالمنتهي  ةالمالي  سنةكمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن ال ( لاير117,685) التصويت على صرف مبلغ (12
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 وذج التوكيل نم

متاح غير  التوكيل  عل،نموذج  حرصاً  السووذلك  في  المتعاملين  سالمة  الجى  دعم  وضمن  المالية  الوقائية  هوق  واالجراءات  د 

لف للتصدي  العالقة  وذات  المختصة  الصحية  الجهات  قبل  من  الجديدواالحترازية  كورونا  للجهود    (COVID 19)  يروس  وامتداداً 

 . الزمة لمنع انتشارهاتخاذ التدابير الوقائية الالجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في  فةلة التي تبذلها كاالمتواص

 صويت االلكتروني لتا

بأنه     لرابعة امن الساعة    على بنود الجمعية ابتداءً عن بُعد  المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت    المساهمين سيكون بإمكان  علماً 

الموافقه15/11/2414  جمعةلا  عصر وحتى  52/06/1220ـ  وقتم  الجمع  نهاية  والتصوي ،  يةانعقاد  التسجيل  في  وسيكون  ت 

 . (www.tadawulaty.com.sa) اً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالياحخدمات تداوالتي مت 

أحقية تسجيل الحضور  

 والتصويت 

ن تنهي  ري على بنود الجمعية للحاض ع الجمعية، واحقية التصويت  يل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماسجاحقية ت 

 عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات. 

 طريقة التواصل 
   dwf.com.sa@board :البريد اإللكتروني

 0554875792ل: جوا
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