
 

                                                                                                 

 العاديةالدعوة للجمعية العمومية 

 ( و الثاني)األجتماع األول  

 

مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة مساهميها الشركة السعودية لصناعة الورق تدعو 

   ( عن طريق وسائل التقنية الحديثةالعادية )االجتماع األول 
 

 
 التوضيح  بند 

 مقدمة 

( أن يدعو السادة املساهمين للمشاركة الورقناعة الشركة السعودية لصيسر مجلس إدارة )

( واملقرر انعقادها بمشيئة هللا  األجتماع االول ( )لعاديةااع الجمعية العامة )والتصويت في اجتم

، عن طريق  07/2021/ 06  املوافق 1442/ 27/11  الثالثاء مساء يوم 10تعالى في تمام الساعة 

 على سالمة املساهمين وضمن دعم الجهود واإلجراءات  
ً
وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصا

وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا   ية من قبل الجهات الصحية املختصةالوقائية واالحتراز 

، وامتداًدا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة  (COVID-19) املستجد

  العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره . 

مدينة و مكان انعقاد الجمعية  

 ةالعاديعامة ال

 مقر الشركة في الدمام 

  /:tadawulaty.com.sa//https ع رابط بمقر االجتما

تاريخ انعقاد الجمعية العامة  

 ةالعادي

 06/07/2021  املوافق  11/1442/ 27 الثالثاء

وقت انعقاد الجمعية العامة  

 ةالعادي

 مساء  06:30

 ر حق الحضو 

ل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية  يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سج

عية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة  تسبق اجتماع الجمي جلسة التداول الت

 واللوائح 

د  اب الالزم النعقانصال

 ة الجمعي

 إذا حضره مساكون ي
ً
همون يمثلون ربع رأس املال على  اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

اع الثاني بعد ساعة ر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماألقل، وإذا لم يتوف

 كان عدد
ً
 أيا

ً
  من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

 األسهم املمثلة فيه 

 ل جدول االعما 

ة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة  يل لجنة املراجعالتصويت على تشك 

 أن  26/4/2024م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2021/ 07/ 06الجديدة ابتداًء من تاريخ 
ً
م، علما

 ذاتية( هماملرشحين )املرفقة سيرهم ال

 ( ) مستقل. بشار بن عبدالعزيز أبا الخيلاألستاذ/ -1

 )من خارج املجلس( . شنيفيصالح بن حمد الالدكتور/ -2

 )من خارج املجلس(. خالد بن عبدالعزيز الحوشانستاذ/أل ا -3

 )مرفق(.  ل نموذج التوكي 

 عن بعد على بنود الجمعية  يالتصويت االلكترون
ً
بإمكان املساهمين املسجلين في خدمات تداوالتي التصويت إلكترونيا

https://tadawulaty.com.sa/
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 العاديةالدعوة للجمعية العمومية 

 ( و الثاني)األجتماع األول  

 من الساعة
ً
  10:00 بدءا

ً
وحتى نهاية وقت انعقاد    2021/ 02/07  املوافق 1442/ 22/11 يومصباحا

 ي خة، وسيكون التسجيل والتصويت فالجمعي
ً
 لجميع املساهمين   دمات تداوالتي متاحا

ً
ومجانا

   باستخدام الرابط التالي

www.tadawulaty.com.sa:  

  

احقية تسجيل الحضور  

 ت والتصوي

ماع الجمعية. كما أن أحقية  عقاد اجتالجتماع الجمعية تنتهـي وقت انأحقية تسـجيل الحضور 

 .من فرز األصوات  التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز 

 ل واص طريقة الت

وسيتم  ا بنود االجتماع واإلجابة عليه  ام حول تفسارات املساهمين الكر ال أسئلة واس ويسرنا استقب

 :وسائل التواصل التالية وذلك عبررات املتعلقة االستفسااإلجابة على  

 اهمين ارة عالقات املسإد

 1042 تحويلة 0138121016هاتف: 

     r.comir.inquires@saudipape -: بريد إلكتروني

  ةت اضافيمعلوما

  ةامللفات امللحق
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                     Proxy Form                                                                                        توكيل منوذج

                                 
 

To Shareholders of Saudi Paper Mfg. 

Company,  

 

The proxy form is not available, as the 

Extraordinary General Assembly will only 

be conducted through modern technology 

using Tadawulaty platform, to ensure the 

safety of our shareholders, in the context of 

supporting the preventive and precautionary 

efforts conducted by relevant authorities to 

address Corona Virus (COVID – 19).  

 

Any questions or quires should be 

communicated to ATC by calling the Board 

Secretary at: 013 8121016, Ext. 1042. 
  
or   

 

saudipaper.comir.inquires@By email to      

 ، دية لصناعة الورقمي الشركة السعو همسا جميع إلى  
 

بعقد  االكتفاء  سيتم  حيث  متاح  غير  التوكيل  نموذج 

العامة غير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة  الجمعية 

للجهود   ودعما  املساهمين  سالمة  على  حرصا  وذلك 

الو  واالحواالجراءات  الجهات    ترازية قائية  قبل  من 

كورونا  امل لفايروس  للتصدي  عالقة  ذات  ختصة 

(COVID – 19). 

 
سيتم استقبال اسئلة واستفسارات املساهمين الكرام عن  

انة سر مجلس االدارة وذلك من خالل  طريق توجيهها الى ام

 1042تحويلة :   0138121016التواصل عبر هاتف: 

 و أ

  :رونيعن طريق البريد االلكت 
ir.inquires@saudipaper.com     
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