
عن دعوة مساهميها إىل حضور  الرياض للتعمريإعالن شركة 

عن طريق  األول( )االجتماعاجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

 وسائل التقنية احلديثة
 

 توضيح بند

 مقدمة

، دعوة املساهمني الكرام للمشاركة والتصويت يف اجتماع اجلمعية العامة الرياض للتعمرييسر جملس إدارة شركة 

)االجتماع األول( واملقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية احلديثة مبشيئة اهلل تعاىل يف متام  العادية السابعةغري 

 م.2022مايو  12هـ املوافق 1443شوال  11 اخلميس( مساء يوم 06:30الساعة )

انعقاد اجلمعية  انومكمدينة 

 .الرياض عن طريق وسائل التقنية احلديثة- طريق امللك فهد - الديرةحي -مقر الشركة الرئيس بالرياض العامة

www.tadawulaty.com.sa رابط مبقر االجتماع  

م.2022مايو  12املوافق هـ 1443شوال  11 تاريخ انعقاد اجلمعية العامة  

 18:30 وقت انعقاد اجلمعية العامة

 حق احلضور

املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي املصدر لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية 

 .العامة وحبسب االنظمة واللوائح

 النصاب الالزم النعقاد اجلمعية

من النظام األساس للشركة، يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا إذا حضره ( 31طبقًا للمادة رقم )

مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل، وإذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع 

الجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، ويكون ا

 .مساهمون ميثلون ربع رأس املال على األقل

 مرفق جدول أعمال اجلمعية

  منوذج التوكيل

 التصويت االلكرتوني

من  علمًا بأنه سيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية ابتداء

ـ املوافق 1443شوال  08 االثننيالساعة العاشرة صباح يوم  وسيكون  ،اجلمعيةنهاية وقت انعقاد  وحتى م2022مايو  09ه

 :التسجيل والتصويت يف خدمات تداوالتي متاحًا وجمانًا جلميع املساهمني باستخدام الرابط التالي

www.tadawulaty.com.sa 

احقية تسجيل احلضور 

 والتصويت
احقية تسجيل احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع اجلمعية. كما ان احقية التصويت على 

هاء جلنة الفرز من فرز االصواتبنود اجلمعية للحاضرين تنتهي عند انت  

 طريقة التواصل

كما ميكنكم  ،1103حتويله  0114110333رقم  فعرب اهلاتلالستفسار يرجى التواصل مع ادارة عالقات املساهمني 

 faldajani@ardco.com.saتوجيه استفساراتكم على الربيد اإللكرتوني 

  معلومات اضافية

 

 

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


 بنود اجلمعية العامة غري العادية

 م.31/12/2021التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  .1

 م.31/12/2021حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي يف  عتقرير مراجالتصويت على  .2

 م.31/12/2021التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي يف  .3

بني املرشحني بناًء على توصية جلنة حسابات الشركة من  التصويت على تعيني مراجع  .4

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع )الثاني والثالث والرابع( والسنوي وذلك املراجعة؛ 

  .وحتديد أتعابه م،2023م، والربع األول من العام املالي 2022 من العام املالي

 .م31/12/2021 املنتهية يف لتصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املاليةا .5

ريال مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية  3,417,000التصويت على صرف مبلغ   .6

 م.31/12/2021املنتهية يف 

التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام  .7

( من %10) ( ريال للسهم واليت متثل1ريال سعودي بواقع )( ريال177,777,777مببلغ ) م2021

 الواحد.القيمة االمسية للسهم 

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني عن النصف الثاني  .8

 ( ريال للسهم الواحد واليت متثل0,50)( ريال سعودي بواقع 88888888,5مببلغ ) م2021من العام 

أن تكون األحقية للمساهمني املالكني لألسهم  على ( من القيمة االمسية للسهم الواحد،5%)

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة واملقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى شركة  بنهاية

مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( يف نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، 

 .وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقًا

لتصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام ا .9

 م.2022املالي 

لتصويت على انتخاب أعضاء جملس إدارة الشركة من بني املرشحني للدورة القادمة ا .10

وملدة ثالث سنوات تنتهي يف تاريخ  م2022/ 25/06واليت سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ  )العاشرة(

 .م )مرفق السري الذاتية(2025/ 24/06

 )التأسيس( املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 1رقم) املادة تعديل على التصويت  .11

 )مرفق(.

 الشركة( )اغراض املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 3رقم) املادة تعديل على التصويت .12

 .)مرفق(

 احلصص )متلك املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 4رقم) املادة تعديل على التصويت .13

 )مرفق(. (واملشاركة

 مال )رأس املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 7رقم) املادة تعديل على التصويت  .14

 )مرفق(. (الشركة

 برأس )االكتتاب املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 8 رقم) املادة تعديل على التصويت .15

 )مرفق(. (املال



 األسهم )اصدار املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 9 رقم) املادة تعديل على التصويت .16

 )مرفق(. (وحتويلها وشراؤها املمتازة

 )مرفق(. ()األسهم املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 10 رقم) املادة تعديل على التصويت .17

 (األسهم )تداول املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 11 رقم) املادة تعديل على التصويت .18

 )مرفق(.

 (األسهم )تداول املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 12م رق) املادة تعديل على التصويت .19

 )مرفق(.

 العامة )اجلمعية املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 13 رقم) املادة تعديل على التصويت  .20

 )مرفق(. (العادية غري

 (املال رأس )زيادة املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 14 رقم) املادة تعديل على التصويت  .21

 )مرفق(.

 رأس )ختفيض املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 15 رقم) املادة تعديل على التصويت .22

 )مرفق(. (املال

 (دين )أدوات املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 16رقم ) املادة تعديل على التصويت  .23

 )مرفق(.

 أسهم )شراء املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 17 رقم) املادة تعديل على التصويت  .24

 )مرفق(. (الشركة

 العضوية )انتهاء املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 19 رقم) املادة تعديل على التصويت .25

 )مرفق(. (اإلدارة جملس يف

 جملس )اختصاص املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 20 رقم) املادة تعديل على التصويت .26

 )مرفق(. (اإلدارة

 أعضاء )مكافأة املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 21 رقم) املادة تعديل على التصويت  .27

 )مرفق(. (اإلدارة جملس

 جملس )اجتماع املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 22 رقم) املادة تعديل على التصويت  .28

 )مرفق(. (اإلدارة

 اجتماع )نصاب املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 23 رقم) املادة تعديل على التصويت .29

 )مرفق(. (اإلدارة جملس

 جملس )اجتماع املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 24 رقم) املادة تعديل على التصويت  .30

 )مرفق(. (اإلدارة

 مجعيات) املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 25 رقم) املادة تعديل على التصويت .31

 )مرفق(. (املساهمني

 )اختصاص املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 26 رقم) املادة تعديل على التصويت  .32

 )مرفق(. العادية( العامة اجلمعية

 )اختصاص املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 27 رقم) املادة تعديل على التصويت .33

 )مرفق(. العادية( غري العامة اجلمعية



 (اجلمعيات )انعقاد املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 28 رقم) املادة تعديل على التصويت .34

 )مرفق(.

 حضور )سجل املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 29 رقم) املادة تعديل على التصويت  .35

 )مرفق(. (اجلمعيات

 اجلمعية )نصاب املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 30 رقم) املادة تعديل على التصويت  .36

 )مرفق(. (العادية العامة

 اجلمعية )نصاب املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 31 رقم) املادة تعديل على التصويت  .37

 )مرفق(. (العادية غري العامة

 ()التصويت املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 32 رقم) املادة تعديل على التصويت .38

 )مرفق(.

 اجلمعية )قرارات املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 33 رقم) املادة تعديل على التصويت .39

 )مرفق(. (العامة

 )مناقشة املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 34 رقم) املادة تعديل على التصويت  .40

 )مرفق(. اجلمعية( موضوعات

 اجتماعات رئاسة) املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 35 رقم) املادة تعديل على التصويت  .41

 )مرفق(. اجلمعية(

 مراجع )تعيني املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 36 رقم) املادة تعديل على التصويت .42

 )مرفق(. (حسابات

)مهام مراجع  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 37م رق) املادة تعديل على التصويت  .43

 )مرفق(. (.احلسابات

)تشكيل جلنة  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 38م رق) املادة تعديل على التصويت .44

 )مرفق(. (.املراجعة

)نصاب اجتماع  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 39م رق) املادة تعديل على التصويت  .45

 )مرفق(. (.جلنة املراجعة

)اختصاص جلنة  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 40م رق) املادة تعديل على التصويت .46

 )مرفق(. (.املراجعة

)تقرير جلنة  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 41م رق) املادة تعديل على التصويت  .47

 )مرفق(. (.املراجعة

السنة املالية ) املتعلقة األساس، الشركة نظام من (42م رق) املادة تعديل على التصويت  .48

 )مرفق(. (.للشركة

 )الوثائق املالية(. املتعلقة األساس، الشركة نظام من (43م رق) املادة تعديل على التصويت  .49

 )مرفق(.

 )توزيع األرباح(. املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 44م رق) املادة تعديل على التصويت .50

 )مرفق(.



)استحقاق  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 45م رق) املادة تعديل على التصويت .51

 )مرفق(. (.األرباح

 (.)املنازعات املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 46م رق) املادة تعديل على التصويت  .52

 )مرفق(.

)انقضاء  املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 47م رق) املادة تعديل على التصويت  .53

 )مرفق(. (.الشركة

 (.)أحكام ختامية املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 48م رق) املادة تعديل على التصويت  .54

 )مرفق(.

 (.)نشر النظام املتعلقة األساس، الشركة نظام من( 49 رقم) املادة تعديل على التصويت  .55

 )مرفق(.

( تتعلق بـ )اصدار األسهم 9التصويت على إضافة مادة إىل نظام الشركة األساس برقم ) .56

 وحتويلها(. )مرفق(املمتازة وشراؤها 

( تتعلق بـ )بيع األسهم غري 10التصويت على إضافة مادة إىل نظام الشركة األساس برقم )  .57

 املستوفاة القيمة(. )مرفق(

( تتعلق بـ )شراء الشركة 14التصويت على إضافة مادة إىل نظام الشركة األساس برقم )  .58

 ألسهمها وبيعها وارتهانها(. )مرفق(

( تتعلق بـ )املركز الشاغر 20مادة إىل نظام الشركة األساس برقم ) التصويت على إضافة .59

 يف جملس اإلدارة(. )مرفق(

( تتعلق بـ )توزيع األرباح 47التصويت على إضافة مادة إىل نظام الشركة األساس برقم ) .60

 لألسهم املمتازة( )مرفق(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


