
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين
»االجتماع األول«

تو�ضيحبند

مقدمة 

اهلل يف متام  املقرر عقده مب�ضيئة  لل�ضركة   العادية  العامة  اجتماع اجلمعية  اإلى ح�ضور  الكرام  امل�ضاهمني  دعوة  للتعمري  الريا�ض  �ضركة  اإدارة  ي�ضر جمل�ض 
ال�ضاعة  العا�ضرة والن�ضف  م�ضاء يوم االأحد  6  رم�ضان 1442هـ املوافق  18  اأبريل 2021م، عن طريق و�ضائل التقنية احلديثة با�ضتخدام موقع خدمة تداوالتي
 www.tadawulaty.com.sa وذلك �ضمن دعم اجلهود واالإجراءات الوقائية واالحرتازية من قبل اجلهات ال�ضحية املخت�ضة وذات العالقة للت�ضدي 
لفريو�ض كورونا امل�ضتجد )COVID-19(، وامتداًدا للجهود املتوا�ضلة التي تبذلها كافة اجلهات احلكومية يف اململكة العربية ال�ضعودية يف اتخاذ التدابري 

الوقائية الالزمة ملنع انت�ضاره.
مكان ومدينة انعقاد 

عن طريق و�ضائل التقنية احلديثة من مقر ال�ضركة الرئي�ضي مبدينة الريا�ضاجلمعية العامة العادية 

www.tadawulaty.com.saرابط مبقر االجتماع 
تاريخ انعقاد

1442/09/06 هـ املوافق 2021/04/18م اجلمعية العامة العادية 

وقت انعقاد 
30  :  22اجلمعية العامة العادية 

ت�ضجيل حق احل�ضور  العامة  ت�ضبق اجتماع اجلمعية  التي  التداول  بنهاية جل�ضة  ايــداع  ال�ضركة لدى مركز  املقيدين يف �ضجل م�ضاهمي  امل�ضاهمني  يحق لكل م�ضاهم من 
احل�ضور االلكرتوين والت�ضويت با�ضتخدام منظومة تداوالتي يف اجتماع اجلمعية وبح�ضب االنظمة واللوائح.

الن�ضاب الالزم 
النعقاد اجلمعية 

وفًقا للمادة 30 من النظام االأ�ضا�ض لل�ضركة يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �ضحيحا اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميثلون ربع راأ�ض املال على االأقل، واإذا مل 
يتوفر الن�ضاب االلزامي لعقد هذا االجتماع، �ضيتم عقد االجتماع الثاين بعد �ضاعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول، ويكون االجتماع الثاين 

�ضحيحاً اأيا كان عدد االأ�ضهم املمثلة فيه.

جدول االعمال 

وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل :
الت�ضويت على تقرير جمل�ض االإدارة للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.. 1
الت�ضويت على تقرير مراجع ح�ضابات ال�ضركة عن العام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.. 2
الت�ضويت على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.. 3
الت�ضويت على تعيني مراجع ح�ضابات ال�ضركة من بني املر�ضحني بناًء على تو�ضية جلنة املراجعة؛ وذلك لفح�ض ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع . 4

)الثاين والثالث والرابع( وال�ضنوي من العام املايل 2021م ، والربع االأول من العام املايل 2022م ، وحتديد اأتعابه.
الت�ضويت على اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ض االإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2020/12/31م.. 5
الت�ضويت على �ضرف مبلغ  3،757،000 ريال مكافاأة الأع�ضاء جمل�ض االإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2020/12/31م.. 6
الت�ضويت على قرار جمل�ض االإدارة مبا مت توزيعه من اأرباح نقدية خالل الن�ضف االأول من العام 2020م مببلغ )88،888،888.50 ريال( ريال �ضعودي بواقع . 7

)0.50( ريال لل�ضهم والتي متثل )5%( من القيمة اال�ضمية لل�ضهم الواحد .
الت�ضويت على تو�ضية جمل�ض االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني عن الن�ضف الثاين من العام 2020م مببلغ )115،555،555( ريال �ضعودي بواقع . 8

) 0.65 ( ريال لل�ضهم الواحد والتي متثل )6.5% ( من القيمة اال�ضمية لل�ضهم الواحد، على اأن تكون االأحقية للم�ضاهمني املالكني لالأ�ضهم بنهاية تداول 
يوم انعقاد اجلمعية العامة واملقيدين يف �ضجل م�ضاهمي ال�ضركة لدى �ضركة مركز اإيداع االأوراق املالية )مركز االإيداع( يف نهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ 

اال�ضتحقاق، و�ضيتم االإعالن عن تاريخ توزيع االأرباح الحقاً.
الت�ضويت على تفوي�ض جمل�ض االإدارة بتوزيع اأرباح مرحلية ب�ضكل ن�ضف/ ربع �ضنوي عن العام املايل 2021م.. 9

الت�ضويت االلكرتوين 
اجتماع اجلمعية  اأعمال  بنود جدول  على  اإلكرتونياً  الت�ضويت   )www.tadawulaty.com.sa( تداوالتي امل�ضجلني يف خدمة  للم�ضاهمني  يحق فقط 
الت�ضجيل يف خدمة تداوالتي  باأن  اإنعقاد اجلمعية علماً  العا�ضرة �ضباحاً وحتى نهاية وقت  ال�ضاعة  اأبريل 2021م  تاريخ  14  �ضيبداأ يف  والــذي  العادية  العامة 

والت�ضويت متاح جماناً جلميع امل�ضاهمني.
احقية ت�ضجيل احل�ضور 

والت�ضويت
احقية ت�ضجيل احل�ضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع اجلمعية. كما ان احقية الت�ضويت على بنود اجلمعية للحا�ضرين تنتهي عند انتهاء جلنة 

الفرز من فرز االأ�ضوات

ويف حال وجود اأي ا�ضتف�ضار ناأمل التوا�ضل مع اإدارة عالقات امل�ضاهمني عرب الهاتف )0114110333( حتويلة 445 والربيد االلكرتوينطريقة التوا�ضل
.faldajani@ardco.com.sa 


