
 

 

  
ن
ن التعاون كة الصقر للتأمي   الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول( لشر

 

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

ن
ن للمشاركة والتصويت ف أن يدعو السادة المساهمي 

ن يوم  ( والمقرر انعقادها بمشيئة هللا تعاىلاإلجتماع األول( )العاديةالعامة ) ي تمام الساعة األثني 
ن
مساء   06:30ف

ي  عن طريق وسائل التقنية الحديثةحضوريا و ، م 29/08/2022 ـه الموافق 02/02/1444
باستخدام منظومة تداوالن 

 . 

ي حضوريا: فندق  رابط مقر الجمعية: ) ي  رابط ،الخب   -  القصيب 
الدمام عب  الوسائل  –  www.tadawulaty.com.sa تداوالن 

 التقنية الحديثة( 

ن لشغل : البند األول ن المرشحي  إلستكمال مقاعد الشاغرة  الخمسةالتصويت عىل انتخاب اعضاء مجلس إدارة من بي 

ي بدأت 
ة الذاتية  م. 15/06/2023بتاري    خ  وتنتهي  م 16/06/2020بتاري    خ الدورة الحالية الب  )مرفق نماذج السب 

 .) ن  للمرشحي 

ي تسبق 
كة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول الب  ي سجل مساهمي الرسر

ن
ن المقيدين ف يحق لكل مساهم من المساهمي 

 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 وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، 
سيتم عقد االجتماع الثانن

 االجتماع األول، ويكون االجتماع الثا
ً
ي صحيحا

علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع  .أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيهنن

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

 . فرز االصوات

 

ي التصويت
ي خدمات تداوالن 

ن
ن ف ن المسجلي  من الساعة  عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداء   سيكون بإمكان المساهمي 

، وسيكون نهاية وقت الجمعيةوحب   م25/08/2022الموافق ـه 27/01/1444بتاري    خ  (الخميس)صباًحا يوم ( 10:00)
ن باستخدام الرابط التاىلي   لجميع المساهمي 

ً
 ومجانا

ً
ي متاحا

ي خدمات تداوالن 
ن
: التسجيل والتصويت ف

www.tadawulaty.com.sa   
 . ن  لجميع المساهمي 

ً
ي والتصويت متاح مجانا

ي خدمات تداوالن 
ن
 بأن التسجيل ف

ً
 علما

 

ن  كة ابتداء من حول بنود الجمعية سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمي  الساعة الثالثة من مع مجلس إدارة الرسر
ن انعقاد الجمعية عض يوم  ي أدناه: عب  وقت الجمعية  نهاية  حب   م2022 أغسطس 29  األثني 

ونن يد األلكب    األرقام والب 
 256تحويلة:    0138369555هاتف: 

ي حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل عىل الهاتف 
ن
ي ( 8003040114)ف

ونن يد اإللكب  أو الب 

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

ي مجلس اإلدارة 
ن
 ف
ً
، عىل أال يكون الوكيل عضوا ي الحضور بموجب توكيل خطي

ن
يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه ف

 ألحدها أو إذا كان المساهم 
ً
 عليه من: الغرف التجارية مب  كان المساهم منتسبا

ً
كة، وأن يكون مصادقا ي الرسر

ن
 ف
ً
أو موظفا

كة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخص يطة أن يكون للموكل شر ي المملكة شر
ن
ة أو األشخاص المرخص لهم ف

حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال 

ن عىل األقل من موعد انعقاد الجمعي كة بنسخة من التوكيل قبل يومي  ة، التوثيق. وعىل المساهم أو وكيله تزويد الرسر

(، وعىل الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب عىل جميع sh.relation@alsagr.comوإرسال إىل )

/الوكيل احضار الهوية.  ن   المساهمي 

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

