
 

 

   الجمعية العامة العادية
ن
ن التعاون كة الصقر للتأمي  عن طريق وسائل التقنية  )اإلجتماع األول( لشر

 الحديثة
 

ي يرس مجلس إدارة 
ن التعاونن كة الصقر للتأمي  ي اجتماع الجمعية  شر

ن
ن للمشاركة والتصويت ف أن يدعو السادة المساهمي 

ي تمام الساعة اإلجتماع األول) (العادية) العامة 
ن
 بتاري    خ  الخميسمساء يوم  06:30( والمقرر انعقادها بمشيئة هللا تعاىل ف

، وذلك م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام  28/10/2021 ـه الموافق 22/03/1443 ي
منظومة تداوالن 

ازية من قبل الجهات الصحية المختصة  ن و ضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحت   عىل سالمة المساهمي 
ً
حرصا

وس كورونا المستجد  ي تبذلها كافة الجهات (COVID-19) وذات العالقة للتصدي لفت 
ا للجهود المتواصلة الت 

ً
، وامتداد

ي المملكة العرب
ن
ي اتخاذ التدابت  الحكومية ف

ن
 الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.  ية السعودية ف

ي 
 الدمام عتر الوسائل التقنية الحديثة(  –  www.tadawulaty.com.sa رابط مقر الجمعية: )رابط تداوالن 

ن بناًء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك  : األول البند  ن المرشحي  كة من بي  ن مراجعي الحسابات للرسر التصويت عىل تعيي 

ي والرب  ع الثالث والسنوي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 
م والرب  ع األول من العام 2021للعام الماىلي للرب  ع الثانن

 . م وتحديد أتعابهم2022الماىلي 

ي تسبق يحق لكل مساهم من المساه
كة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول الت  ي سجل مساهمي الرسر

ن
ن المقيدين ف مي 

 اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح

ه( االجتماع األول)يكون اجتماع الجمعية العامة العادية   إذا حضن
ً
 . رأس المال عىل األقلرب  ع  مساهمون يمثلون صحيحا

ي بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد ذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، وإ
سيتم عقد االجتماع الثانن

 
ً
ي صحيحا

علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع  .أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيهاالجتماع األول، ويكون االجتماع الثانن

ين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز  الجمعية وأحقية التصويت عىل بند  الجمعية تنتهي بوقت انعقاد  الجمعية للحاضن

 .االصوات

ي التصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداءً 
ي خدمات تداوالن 

ن
ن ف ن المسجلي  ( 10:00)من الساعة  بإمكان المساهمي 

، وسيكون التسجيل نهاية وقت الجمعية م وحت  24/10/2021الموافق ـه 18/03/1443بتاري    خ  األحد صباًحا يوم 
ن باستخدام الرابط التاىلي   لجميع المساهمي 

ً
 ومجانا

ً
ي متاحا

ي خدمات تداوالن 
ن
: والتصويت ف

www.tadawulaty.com.sa   
 

ن  كة ابتداء من الجمعية  حول بند سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمي  الساعة الثالثة من مع مجلس إدارة الرسر
ي أدناه: عتر وقت الجمعية  نهاية  م حت  2021  أكتوبر  28 الخميسانعقاد الجمعية عض يوم 

ونن يد األلكت   األرقام والتر
 256تحويلة:    0138369555هاتف: 

:  أو  ي
ونن يد االلكت   m.alfaris@alsagr.com التر

ي حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل عىل الهاتف 
ن
ي ( 920001043)ف

ونن يد اإللكت  أو التر

(sh.relation@alsagr.com ) لإلجابة عليها . 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بناًء  : األول البند  ن المرشحي  كة من بي  ن مراجعي الحسابات للشر التصويت عىل تعيي 
ي عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 

للرب  ع الثانن
م 2022م والرب  ع األول من العام المالي 2021للعام المالي والرب  ع الثالث والسنوي 

 . وتحديد أتعابهم
 






