تدعو �شركة اخلليج للتدريب والتعليم م�ساهميها الكرام

�إلى ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية (االجتماع الثاين)

ي�سر جمل�س �إدارة �شركة اخلليج للتدريب والتعليم دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
العادية والتي �ستعقد مب�شيئة اهلل تعالى يف مقر الإدارة العامة لل�شركة ب�شارع رقم ( )64املتقاطع �شرق ًا
م�ساء
مع �شارع العليا العام مبنى رقم ( )9بحي العليا مبدينة الريا�ض يوم الثالثاء يف متام ال�ساعة 3:30
ً
بتاريخ  1437-07-19املوافق 2016-04-26م ويت�ضمن جدول اعمال اجلمعية العادية التايل:
 - 1الت�صويت على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2015-12-31م .
 - 2الت�صويت على القوائم املالية عن ال�سنة املنتهية يف 2015-12-31م .
 -3الت�صويت على تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2015-12-31م .
 - 4الت�صويت على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من م�س�ؤولية ادارة ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015-12-31م
 - 5الت�صويت على تو�صية جمل�س االدارة بتوزيع �أرباح نقدية مبقدار ( )1ريال لكل �سهم عن العام  2015م والتي تعادل
( )%10من القيمة اال�سمية لل�سهم مببلغ �إجمايل  40مليون ريال  ،و�سوف تكون �أحقية الأرباح النقدية للم�ساهمني امل�سجلني
ب�سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع للأوراق املالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه اجلمعية العامة العادية .
 - 6الت�صويت على مكاف�أة جمل�س الإدارة مببلغ ( )900.000ريال �سعودي بواقع ( )100.000ريال �سعودي لكل ع�ضو
و( )200.000ريال �سعودي لرئي�س جمل�س الإدارة وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015-12-31م
 - 7الت�صويت على اختيار مراجع احل�سابات لل�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة وذلك ملراجعة ح�سابات ال�شركة
والقوائم املالية ال�سنوية للعام املايل 2016م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابه.
 - 8الت�صويت على �إجازة بع�ض الأعمال اخلا�صة بالإيجارات بني ال�شركة واالطراف ذات العالقة (�شركة مملوكة من اع�ضاء
جمل�س االدارة) وهي كتايل :
 �شركة اخلليج للكمبيوتر كم�ست�أجر وال�شركاء فيها من اع�ضاء جمل�س االدارة هم :عدد احل�ص�ص
ا�سم الع�ضو
الرقم
1.125
عبدالعزيز بن را�شد الرا�شد
1
1.125
احمد بن علي ال�شدوي
2
1.625
عبدالعزيز بن حماد البليهد
3
1.125
احمد بن حممد ال�سري
4

 �شركة الفلك كم�ؤجر وال�شركاء فيها من اع�ضاء جمل�س االدارة هم :الن�سبة
ا�سم الع�ضو
الرقم
%22.9987
عبدالعزيز بن را�شد الرا�شد
1
%30.9987
احمد بن علي ال�شدوي
2
%22.9987
عبدالعزيز بن حماد البليهد
3
%22.9987
احمد بن علي ال�سري
4
						
ال�سادة �شركة اخلليج للتدريب والتعليم

املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
�أنا امل�ساهم  ........................................ /املوقع �أدناه (اال�سم رباعيا� /أو ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
كما هو يف �سجلها التجاري  /املدين مبوجب ( )............رقم ( )..............وتاريخ ...... /.... /....هـ
وب�صفتي �أحد امل�ساهمني ب�شركة اخلليج للتدريب والتعليم واملالك لعدد (� )..............سهم  ,قد وكلت -:
 - 1امل�ساهم ( ............................... /اال�سم رباعيا) ال�سجل املدين رقم ()...................
 - 2امل�ساهم ( ............................... /اال�سم رباعيا) ال�سجل املدين رقم ()...................
واملقرر عقده يف يوم الثالثاء 1437/07/19هـ املوافق 2016/04/26م والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية نيابة
عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات االجتماع �أو �أي اجتماع ي�ؤجل .
حرر يف / /
الـ�صـفــــة /
اال�ســـم /
الت�صديق /
التوقيـــع/

