ت دعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
( االجتماع األول )
يسر جملس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة املساهمني حلضور اجتماع
اجلمعية العامة العادية الثالثون املقرر عقدها مبشيئة اهلل تعاىل يف متام الساعة السادسة والنصف مساء
يوم اخلميس 1439/11/13هـ املوافق 2018/07/26م بفندق احلمراء سوفيتيل ،شارع فلسطني
مبدينة جدة( املوقع حسب الرابط ) https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2للنظر يف جدول
األعمال التالي:
 -1التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة واليت ستبدأ من
تاريخ 2019/01/01م وملدة ثالث سنوات( ،أمساء املرشحني باملرفق)
 -2التصويت على تشكيل جلنة املراجعة للدورة اجلديدة واليت تبدأ من تاريخ 2019/01/01م
وحتى تاريخ 2021/12/31م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ،واملرشحني هم
التالية امسائهم (األستاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد ،األستاذ /إبراهيم بن عبداهلل
احلميضي ،األستاذ /أمحد بن عبداهلل الكنهل ،األستاذ /أمحد بن فؤاد الباز ،األستاذ /ناصر
بن مشاري الفرهود) (مرفق سريهم الذاتية)
كما حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية
جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية حضور اجتماع اجلمعية وحبسب األنظمة واللوائح.
ويكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون ميثلون ( )%25من رأس مال الشركة
على األقل ،وإذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من
انتهاء املدة احملددة إلنعقاد االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة
فيه.
كما حيق للمساهم توكيل شخص آخر عنه يف احلضور مبوجب توكيل خطي على أال يكون عضواً
يف جملس اإلدارة أو موظفاً يف الشركة ،وأن يكون مصادقاً عليه من:
 -1الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسباً ألحدها أو إذا كان املساهم شركة أو
مؤسسة إعتبارية.
 -2إحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص هلم يف اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب
لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق.
 -3كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم بأعمال التوثيق.
وعلى املساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومني على األقل من موعد انعقاد
اجلمعية ،وإرساله إىل العنوان التالي :الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) جدة ،شارع التحلية

ص.ب ( )12105الرمز الربيدي ( ،)21473وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد اجلمعية،
كما جيب على مجيع املساهمني /الوكيل احضار اهلوية الوطنية.
علماً بأنه سيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية
ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الثالثاء 1439/11/11هـ املوافق 2018/07/24م وحتى الساعة
الرابعة من مساء يوم انعقاد اجلمعية يف يوم اخلميس 1439/11/13هـ املوافق 2018/07/26م
وسيكون التسجيل والتصويت يف خدمات تداوالتي متاحاً وجماناً جلميع املساهمني باستخدام الرابط
التالي(https://www.tadawulaty.com.sa) :
البند رقم ()1
البند رقم ()2

نموذج توكيل
التاريخ :
الموافق :
الموقرين
السادة /الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أنا المساهم ( .......................................................... /إسم الموكل الرباعي)
( .............الجنسية) ،بموجب هوية شخصية (رقم أو رقم اإلقامة  /أو جواز السفر لغير
السعوديين) صادرة من ( ،).........بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن  /مدير  /رئيس
مجلس إدارة شركة ( ( )............................................................اسم الشركة
الموكلة) ومالك (ة) ألسهم عددها ( )...........سهماً من أسهم الشركة السعودية للتنمية
الصناعية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم ()4030092792
وتاريخ 1413/07/17هـ وإستناداً على المادة ( )25من النظام األساس للشركة فإني
أوكل( ...................................................إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثون الذي سيعقد بفندق سوفيتيل شارع فلسطين
بمدينة جدة ،المملكة العربية السعودية ،في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس
بتاريخ 1439/11/13هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/07/26م ،وقد وكلته بالتصويت
نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التى قد تطرحها
الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة
بهذه اإلجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤجل
إليه.
إسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو
جواز السفر لغير السعوديين)
توقع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً):

مالحظة :
جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً ألحدها أو
إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ،أو إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص
لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي
يقوم بالتصديق ،أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

