
 

 

 

كة تدعو  كة)  تصاالت وتقنية المعلوماتتقدم العالمية لل  شر   عادية الغي   العامة الجمعيةمساهميها إىل حضور اجتماع (  مساهمة  شر

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة  ( 1رقم )

------------------------------------- 

كة  يرس مجلس ادارة كة)    تالمعلوما  تصاالت وتقنيةتقدم العالمية لل   شر ال(    مساهمة   شر  للمشاركة مساهمي   ان يدعو السادة 
ي اجتماع  

 
ي تمام الساعة )والمقرر انعقادها بمش(  1رقم  )  الغي  عادية  العامة   الجمعية والتصويت ف

 
   (19:30يئة هللا تعاىل ف

 
 مساءا

التقني   م2022/ 06/ 07  الموافق  ـه1443/ 11/ 08  ثلثاءال  يوم الحديثةعن طريق وسائل  بمد  ة  الرياوذلك  كة   ضينة  الرسر بمقر 
ي   للنظر   وذلك , مبن  الفيصلية   مقابل  -بمجمع التميمي  –ريق الملك فهد ط الواقع بالرئيسي 

 
 -:   التاىلي  األعمال  جدول ف

ي  جع   تقرير مراىلعت التصوي -1
 
 م . 2021/ 12/ 31الحسابات عن العام الماىلي المنتهي ف

ي منتهيية المالال  التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة -2
 
 م . 2021/ 12/ 31ة ف

ي الية المنتهية للسنة الم كةختامية للرسر المالية ال  لقوائما  عىل التصويت -3
 
 م . 2021/ 12/ 31ف

كةالتصويت عىل   -4 ي  عن إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الرسر
 
 .  م 2021/ 12/ 31السنة المنتهية ف

كة  حسابات  مراجع  تعيي     عىل   التصويت -5  ومراجعة  لفحص  وذلك   المراجعة،  لجنة  توصية   عىل  بناء  ي   رشحالم  بي     من   للرسر
 . أتعابه وتحديد  م،2023  الماىلي  للعام  والنصف السنوي م2022للعام الماىلي   ةوالسنوي نصف سنوية المالية القوائم وتدقيق

األعمال    التصويت -6 ي  عىل 
الن  كةوالعقود  الرسر بي    كة  و   تمت  التقشر ي    –  عةنالصل  مدوعد 

سعود )  دارةإل ا جلس  لعضو موالن 
يم مبا   (محمد آل شر ة  مصلحة  كة حاليا   وأصبحت    ها فيشر الرسر بال)وهي عبارة عن    احد فروع  كة مدفوعات  الرسر نيابة عن 

مشاري    ع   من  عام    فيذ التن  تحتومحول   ريال   ( 1.230.415)  مبلغ و     (مدينةت  معامل )   ريال  (326.167)  بلغبم  (مدتها 
ة ) وقد بلغ الرصيد نها م2021/ 12/ 31حن  كحجم تعاملت   ت دائنة(مل معا)  .  (مرفق) (صفرية الفي 

والعقود    التصويت -7 األعمال  ي  عىل 
كةتمت  الن  الرسر كة  و   بي    لشر الخي   ي    –  لتجارةلي   

مجلس  والن  عبدهللا  )  اإلدارة لعضو 
يم يمعس) و  (محمد آل شر ة فيها  (ود محمد آل شر كةبة نيامدفوعات بال)وهي عبارة عن مصلحة مباشر   (ا عامومدته عن الرسر

دائنة(مل معا)  ريال  ( 438.616)   مبلغو     (مدينةمعاملت  )   ريال    (438.616)  بلغبم تعاملت    ت  حن   كحجم 
ة )وقد بلغ الرصيد نها م2021/ 12/ 31  .  (مرفق) (صفرية الفي 

ي    والعقود   األعمال  عل   تصويالت -8
كة  بي   تمت  الت  كة و   الشر ي    -المنصة الزراعية    شر

  آل   محمد   عبدهللا)  اإلدارةلعضو مجلس  والت 
يم يم  آل  محمد   سعود )  و   (  شر فيها  (    شر ة  مباشر عنمصلحة  عبارة  كة  عن  بالنيابة  مدفوعات)  وهي    بلغ بم(  عام  ومدتها   الشر

وقد    م 2021/ 12/ 31حت   كحجم تعاملت    ت دائنة(مل معا)  ريال(  2.198.365)  مبلغ و   (مدينةمعاملت  )  ريال (  1.295.119)
ة )الرصيد نهابلغ   .  (فقر م) (صفرية الفي 

ي    والعقود   األعمال  عىل  التصويت -9
كة  بي   تمت  الن  ي    –    هرتي   كافية  كةشر و   الرسر

 آل  محمد   عبدهللا)  اإلدارةلعضو مجلس  والن 
يم يم  آل  محمد   سعود )  و  (  شر ة فيها  (    شر كة  عن  بالنيابة  مدفوعات)  وهي عبارة عنمصلحة مباشر   بلغ بم(  ومدتها عام  الرسر

 م2021/ 12/ 31حن   كحجم تعاملت    ت دائنة(مل معا)  ريال  (1.713.683)  مبلغ و     (مدينةمعاملت  )   ريال(  1.713.683)
ة ) وقد بلغ الرصيد نها  .  (مرفق) (صفرية الفي 

ي    والعقود   األعمال  عىل  التصويت -10
كة  بي   تمت  الن  ي  وال  –    كاملةمؤسسة الحماية المتو   الرسر

 عبدهللا )  اإلدارةلعضو مجلس  ن 
يم  آل  محمد  ة فيها    (  شر   ( 1.629.487)  بلغبم(  ومدتها عام    مؤسسةال  عن  بالنيابة  مدفوعات)  هي عبارة عنو مصلحة مباشر
وقد بلغ الرصيد   م2021/ 12/ 31حن   كحجم تعاملت    ت دائنة(مل معا)  ريال(  8.175.664) مبلغو     (مدينةمعاملت  )  ريال
ة ) نها  .  (مرفق) (صفرية الفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ي    والعقود   األعمال  عىل   يتو صالت -11
كة   بي   تمت  الن  ي    –   كة مسايف شر و   الرسر

 آل   محمد   عبدهللا)  اإلدارة لعضو مجلس  والن 
يم يم  آل  محمد   سعود )  و   (  شر ة فيها  (    شر كة  عن  بالنيابة  مدفوعات)  عنوهي عبارة  مصلحة مباشر  بلغ بم(  عام  ومدتها    الرسر

وقد   م 2021/ 12/ 31حن   كحجم تعاملت    ت دائنة(مل معا)  ريال(  196.581)  مبلغو     (مدينةعاملت  م)  ريال (  189.646)
ة )بلغ الرصيد نها  .  (مرفق) (صفرية الفي 

ي    والعقود   األعمال  عىل  التصويت -12
كة  بي   تمت  الن  كو   الرسر ي    –    هرتي   كافية  ةشر

 آل   محمد   عبدهللا)  اإلدارةلعضو مجلس  والن 
يم يم  آل  محمد   سعود )  و   (  شر فيها  (    شر ة  مباشر عنمصلحة  عبارة  عام  سداد )  وهي  ومدتها   وقدره  مبلغب(  مستحقات 

 (مرفق) ريال ( 2.325)
يم  آل محمد  عبدهللا/  السيد   اإلدارة مجلس  لرئيس  السماح  عىل التصويت -13  سمناف اطنش بممارسة – شر

كة نظام من( 1) المادة تعديل عل  لتصويتا -14  ( قفمر (. )التحول) بـ المتعلقة األساس، الشر
كة نظام من( 2) المادة تعديل عل  التصويت -15 كةاس) بـ المتعلقة األساس، الشر  (مرفق(. )م الشر
كة ظامن من( 14) المادة تعديل عل  التصويت -16  (مرفق(. )سجل المساهمي   ) بـ المتعلقة األساس، الشر

 

 

 نفيدكم  
 
يعلما المساهمي     بأنه  لكل مساهم من  كة لدى مركز  حق  ي سجل مساهمي الشر

ي    يداعاإل المقيدين ف 
الت  التداول  بنهاية جلسة 

صحيحا    عاديةغي   ال  الجمعية العامةاع  اجتم  ويكون,    واللوائح  نظمةاأل ر اجتماع الجمعية وبحسب  ية العامة حضو تسبق اجتماع الجمع

كة عل    ذا إ ه مساهمون يمثلون نصف راس مال الشر صاب اللزم لعقد هذا االجتماع , سيتم عقد االجتماع  لم يتوفر النواذا    األقلحض 

ي بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد ا
   األولالجتماع  الثان 

 
ي صحيحا

ه   إذا   ويكون االجتماع الثان    راس  ربــع   يمثلون  مساهمون  حض 

كة  مال ا  (األقل  عل   الشر من  همي   لمساوبإمكان  بدأ  الجمعية  بنود  بعد  عل  عن  ونيا  الكي  التصويت  ي 
تداوالن  خدمات  ي 

ف  المسجلي     

يوم    9:00الساعة    
 
الموافق  1443/ 11/ 05  بتالس صباحا التسجيل ح م و 2022/ 06/ 04ـه  , وسيكون  الجمعية  انعقاد  نهاية وقت  ت  

 لجميع ا
 
 ومجانا

 
ي متاحا

ي خدمات تداوالن 
 بان   dawulaty.com.sa.tawww    :م الرابط التاىلي خدالمساهمي   باستوالتصويت ف 

 
, علما

ين تنتهي عند  توقت انعقاد اجاحقية تسجيل الحضور للجتماع تنتهي   ماع الجمعية , كما أن احقية التصويت عل بنود الجمعية للحاض 

ي  األصواتانتهاء لجنة الفرز من فرز 
ي ستفسار  ا  أيل وجود حا وف 

ون  يد االلكي   .  dalal@aictec.comيتم التواصل عل الير

 

 

 

 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:dalal@aictec.com

