دعــوة

حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ملساهمي شركة االتصاالت السعودية
(شركة مساهمه سعوديه)

حدػ ٛشسوت االحصاالث اٌعؼٛديت ِعاّ٘يٙا ٌذضٛز اجخّاع اٌجّؼيت اٌؼاِةت اٌؼاديةت اٌّمةسز
أؼماد٘ةةا شّئةةيلت ال حؼةةاٌ يةة َٛاألدةةد ٘1431/4/26ةةا اٌّٛا ةةك  َ2010/4/11اٌعةةاػت
اٌعادظت ٚإٌصف ِعاءً ي لاػت ِىازَ شفٕدق ِازيٛث شاٌسياض ٚ ،ذٌةه ٌٍٕظةس ةي جةدٚي
األػّاي اٌخاٌي:
 .1اٌّٛا مت ػٍ حمسيس ِجٍط اإلدازة ػٓ اٌعٕت اٌّاٌيت إٌّخٙيت ي .َ2009/12/31
 .2اٌّٛا مت ػٍ اٌمٛائُ اٌّاٌيت ٌٍئسوت ٚحمسيس ِساجؼي اٌذعاشاث ٌٍعٕت اٌّاٌيت إٌّخٙيةت
ي .َ2009/12/31
 .3اٌّٛا مت ػٍ الخساح ِجٍط اإلدازة حٛشيغ أزشاح ػةٓ اٌسشةغ اٌساشةغ ِةٓ اٌؼةاَ اٌّةاٌي
 َ2009شّمداز (ٍٍ٘ )0.75ت ٌٍع ُٙشاإلضا ت إٌ ِةا حةُ حٛشيؼةٗ ػةٓ اٌ أرةت أزشةاع
األٌٚة ِةةٓ ػةةاَ  َ2009اٌبةةاٌ ( )2.25زيةةاي ٌٍعةة ُٙشذية يصةةبخ إجّةةاٌي اٌةةسشخ
اٌّٛشع ػٓ اٌؼاَ اٌّاٌي  ) 3 ( َ2009زياي ٌٍع ُٙاٌٛادد.
 .4اٌّٛا مةةت ػٍة ارخيةةاز ِساجؼةةي دعةةاشاث اٌئةةسوت ِةةٓ شةةيٓ اٌّسشةةذيٓ ِةةٓ لبةةً ٌجٕةةت
اٌّساجؼت ٌّساجؼت اٌمٛائُ اٌّاٌيت ٌٍؼاَ اٌّاٌي ٚ َ2010اٌبيأاث اٌّاٌيت اٌسشغ ظةٕٛيت
ٚحذديد أحؼاشّٙا.
 .5حٛصيت ِجٍط اإلدازة شئأْ إجاشة اظخّساز ػضٛيت األظخاذ ػبداٌؼصيص اٌؼّةس شٍجٕةت
اٌّساجؼةةت ٚاٌّٛا مةةت ػٍ ة اظةةخ ٕائٗ ِةةٓ اٌفمةةسة (ِ )2ةةٓ اٌّةةادة راٌ ةاً ِةةٓ اٌضةةٛاش
إٌّظّت ٌؼًّ ٌجٕت اٌّساجؼت.
 .6إشساء ذِت أػضاء ِجٍط اإلدازة ػٓ اٌعٕت إٌّخٙيت ي .َ2009/12/31
ٛٔٚجةٗ ػٕايةةت اٌعةادة اٌّعةةاّ٘يٓ إٌة أْ أدميةت األزشةةاح ٌّةةاٌىي األظة ُٙاٌّعةةجٍيٓ شعةةجأث
اٌئسوت ٚظجأث اٌخداٚي شٕٙايةت ية َٛأؼمةاد اٌجّؼيةتِ ،ةغ اٌؼٍةُ أْ ٔصةا اجخّةاع اٌجّؼيةت
اٌؼاِت اٌؼاديت يىة ْٛصةذيذاً إذا دضةسٖ ِعةاّ٘ ْٛيّ ٍةٔ ْٛصةف زأض اٌّةاي ػٍة األلةً.
وّةا أةٗ يذةك ٌىةً ِعةاُ٘ دةائص ػٍة ػئةسيٓ ظةً ّٙا ػٍة األلةً دضةٛز االجخّةاع شيسيةك
األصاٌت أ ٚاٌٛواٌت ٚ ,ػٍ وً ِعاُ٘ يسغب ي اٌذضٛز إرباث ٍِىيةت أظةِ ّٗٙةغ إدضةاز
شيالةةت األدةةٛاي اٌّدٔيةةت ٌٍّٚ ،عةةاُ٘ إذا وةةاْ ال يعةةخييغ دضةةٛز اجخّةةاع اٌجّؼيةةت أْ يٛوةةً
ِعاّ٘اً آرس ِٓ غيس أػضاء ِجٍط اإلدازة  ِٓٚ ،غيس ِةٛففي اٌئةسوتٚ ،يئةخس ٌصةذت
اٌخٛويً أْ يى ْٛرييةاً ٚ ،أْ يخضةّٓ اظةُ اٌٛويةً زشاػيةاً ٚ ،أْ يىةِ ْٛصةدلاً ِةٓ اٌغس ةت
اٌخجازيت  ،أ ٚأدةد اٌبٕةٛن  ،أ ٚجٙةت اٌؼّةً اٌخةي يؼّةً شٙةا اٌّعةاُ٘ إذا وةاْ جٙةت دىِٛيةت،
ٚإذا وأج جٙت اٌؼًّ ِؤظعت راصت أ ٚشسوت أٍ٘يةٗ يجةب اٌخصةديك ػٍة حٛليةغ اٌّعةلٛي

يٙا ِٓ اٌغس ةت اٌخجازيةت ،ػٍة أْ يصةً أصةً اٌخٛويةً إٌة األِأةت اٌؼاِةت ٌّجٍةط اإلدازة
شاٌئسوت شاٌسياض لبً رأرت أياَ ِٓ أؼمةاد اٌجّؼيةت  ٚمةاً ٌمةساز ِؼةاٌي ٚشيةس اٌخجةازة زلةُ
ٚ 294حازيخ ٘1422/2/13ا ػٍ اٌؼٕٛاْ اٌخاٌي:
شسوت االحصاالث اٌعؼٛديت – ٚددة ػألاث اٌّعخ ّسيٓ
اٌسياض 11652
87912
ص
اوط 2152732 :
٘احف 2153030 :
**حٛويً**
أٔا اٌّعاُ٘/ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
}االظُ زشاػياً  /أ ٚاظُ اٌئسوت أ ٚاٌّؤظعت وّا ٘ ٛي ظجٍٙا اٌخجازي {
) ٚحازيخ ٘41 / /ا ٚشصفخي أدد ِعاّ٘ي
) زلُ (
اٌّٛلغ أدٔاٖ ،شّٛجب (
) ظ ،ُٙلد ٚوٍج اٌّعاُ٘  /ااااااااا اٌعجً اٌّدٔي زلةُ (
شسوت االحصاالث اٌعؼٛديت ٚاٌّاٌه ٌؼدد (
) } ِٓ ٛ٘ٚغيس أػضاء ِجٍط اإلدازة أِٛ ٚففي اٌئسوت أ ٚاٌّىٍفيٓ شاٌمياَ شصفٗ دائّت شؼًّ ٕةي
أ ٚأدازي ٌذعاشٙا { ٌيٕ ٛػٕي ي دضٛز اجخّاع اٌجّؼيت اٌؼاِت اٌؼاديت ٌٍئسوت اٌّمسز ػمدٖ ي يةَٛ
األدد ٘4134/1/62ا اٌّٛا ك ٚ َ6242/1/44اٌخصٛيج ػٍ شٕةٛد جةدٚي أػّةاي اٌجّؼيةت ٔياشةت ػٕةي
ٚاٌخٛليةةغ ػٍ ة وةةً اٌّعةةخٕداث اٌّيٍٛشةةت ٚاٌضةةسٚزيت ٚاٌأشِةةت إلجةةساءاث االجخّةةاع .وّةةا يعةةسي ٘ةةرا
اٌخٛويً ٌأجخّاع اٌ أي ي داٌت حأجيً االجخّاع.
االظُ /
/
/
دسز ي
اٌخصديك /
اٌصفت /
اٌخٛليغ /

