تدعو �شركة اخلليج للتدريب والتعليم م�ساهميها الكرام
حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية الذي �سيعقد مب�شيئة
اهلل تعالى يف متام ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم الأربعاء 1434/05/29هـ املوافق 2013/04/10م (ح�سب تقومي �أم القرى) وذلك
مبقر الإدارة العامة لل�شركة ب�شارع رقم ( )64املتقاطع �شرق ًا مع �شارع العليا العام – مبنى رقم ( )9بحي العليا مبدينة الريا�ض؛
ويت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العامة العادية الآتي -:
1 -1املوافقة على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31م .
2 -2املوافقة على القوائم املالية وتقرير مراجع احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31م .
�3 -3إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31م .
4 -4املوافقة على توزيع �أرباح نقدية مبقدار ( )0.50ريال لكل �سهم عن العام 2012م ؛ والتي تعادل (  ) %5من القيمة اال�سمية
لل�سهم  ,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 .
5 -5املوافقة على مكاف�أة جمل�س الإدارة مببلغ (  ) 900.000ريال �سعودي ؛ بواقع ( ) 100.000ريال �سعودي لكل ع�ضو و( ) 200.000
ريال �سعودي لرئي�س جمل�س الإدارة وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31م .
6 -6املوافقة 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 2013م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابه.
7 -7املوافقة على قرار جمل�س الإدارة بتعديل الئحة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بنظام حوكمة ال�شركة ب�إ�ضافة املهمة
التالية  -:التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح
�أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة .
ويت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية غري العادية الآتي -:
1 -1املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من (  ) 250مليون ريال �إلى (  ) 300مليون ريال والتي متثل
زيادة بن�سبة  %20من ر�أ�س مال ال�شركة لدعم تو�سعات ال�شركة امل�ستقبلية ؛ على �أن يتم ت�سديد قيمة الزيادة يف ر�أ�س املال
من الأرباح املبقاة بواقع ( )50مليون ريال  ,حيث يبلغ عدد الأ�سهم قبل الزيادة (  25مليون �سهم ) لريتفع بعد الزيادة
�إلى (  30مليون �سهم )؛ وذلك من خالل منح �أ�سهم جمانية مبعدل �سهم واحد مقابل كل خم�سة �أ�سهم قائمة ؛ و�سوف تكون
�أحقية �أ�سهم املنحة للم�ساهمني املقيدين ب�سجالت ال�شركة لدى ال�سوق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية .
2 -2املوافقة على تعديل املادة ال�سابعة اخلا�صة بر�أ�س املال من النظام الأ�سا�سي لل�شركة لت�صبح كما يلي  -:حدد ر�أ�س مال
ال�شركة بـ ثالثمائة مليون ريال مق�سم �إلى ثالثني مليون �سهم ا�سمي مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ()10
رياالت �سعودية ؛ وجميعها �أ�سهم نقدية تتمثل يف ر�أ�س مال ال�شركة .
ويحق لكل م�ساهم حائز على �سهم واحد ف�أكثـر حق ح�ضور اجلمعية �أو توكيل غريه من امل�ساهمني من غري �أع�ضاء جمل�س
االدارة �أو املوظفني الر�سميني بال�شركة  ،علم ًا ب�أن الن�صاب القانوين النعقاد اجلمعية هو %50من ر�أ�س مال ال�شركة .

منوذج توكيل
املحرتمني

ال�سادة � /شركة اخلليج للتدريب والتعليم
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 يف �شركة اخلليج للتدريب والتعليم واملالك لعدد (� )..................سهم فقد وكلت :
-1امل�ساهم  ( ............................................ /اال�سم رباعي ًا ) ال�سجل املدين رقم ()...................
-2امل�ساهم  ( ............................................ /اال�سم رباعي ًا ) ال�سجل املدين رقم ()...................
( وهو /وهما من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها)
لينوب  /لينوبا عني ( منفردين � /أو جمتمعني ) يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة واملقرر عقده يف
يوم االثنني 1434/04/08هـ املوافق 2013/02/18م 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 .
وقد حرر هذا التوكيل بذلك يف تاريخ  ..... / .. / ..هـ
التوقيع /
					
اال�سم /
الت�صديق /
ال�صفة 					 /

