تدعو �شــــــركة اخلـــــليج للتـــدريب والتعـــــليم

م�ساهميها الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املت�ضمنة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة (االجتماع الأول)
ي�س��ر جمل���س �إدارة �ش��ركة اخللي��ج للتدري��ب والتعلي��م دع��وة امل�س��اهمني الك��رام حل�ض��ور اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة غ�ير العادي��ة ( االجتم��اع االول ) والت��ي �س��تنعقد
مب�ش��يئة اهلل تعال��ى يف مت��ام ال�س��اعة ال�ساد�س��ة والن�ص��ف م�س��اء ي��وم الثالث��اء 1439/8/8هـــ��ـ (ح�س��ب تق��ومي �أم الق��رى) املواف��ق 2018/ 4 /24م وذل��ك مبق��ر
الإدارة العام��ة لل�ش��ركة ب�ش��ارع رق��م  64املتقاط��ع �ش��رق ًا م��ع �ش��ارع العلي��ا الع��ام مبن��ى رق��م  9بح��ي العلي��ا مبدين��ة الريا���ض ،
/https://www.google.com.sa/maps/placeاخلليج+للتدريب+والتعليم ،
وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
 .1الت�صويت على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017-12-31م.
 .2الت�صويت على تقرير ُمراجع ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة املالية املُنتهية يف 2017-12-31م .
 .3الت�صويت على القوائم املالية لل�شركة عن ال�سنة املالية املُنتهية يف 2017-12-31م .
بن��اء عل��ى تو�صي��ة جلن��ة املراجع��ة وذل��ك لفح���ص ومراجع��ة وتدقي��ق القوائ��م املالي��ة
 .4الت�صوي��ت عل��ى تعي�ين مراج��ع احل�س��ابات لل�ش��ركة م��ن ب�ين املر�ش��حني
ً
للرب��ع الأول والث��اين والثال��ث والراب��ع وال�س��نوي م��ن الع��ام امل��ايل 2018م والرب��ع الأول م��ن ع��ام 2019م وحتدي��د �أتعاب��ه.
 .5الت�صوي��ت عل��ى تو�صي��ة جمل���س الإدارة بتوزي��ع ارب��اح عل��ى امل�س��اهمني ع��ن ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 2017-12-31م بواق��ع (  )0.5ن�ص��ف ري��ال ل��كل �س��هم
والت��ي تع��ادل ن�س��بة ( )%5م��ن القيم��ة اال�س��مية لل�س��هم الواح��د مببل��غ �إجم��ايل ق��دره (  ) 20.000.000ع�ش��رون ملي��ون ري��ال  ،عل��ى �أن تك��ون الأحقي��ة للم�س��اهمني
املالك�ين للأ�س��هم ي��وم انعق��اد اجلمعي��ة واملقيدي��ن يف �س��جل م�س��اهمي ال�ش��ركة ل��دى مرك��ز الإي��داع يف نهاي��ة ث��اين ي��وم ت��داول يل��ي تاري��خ �إنعق��اد اجلمعي��ة
و�س��يتم الإع�لان ع��ن تاري��خ توزي��ع الأرب��اح الحق��اً.
 .6الت�صويت على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من امل�س�ؤولية عن �إدارتهم لل�شركة خالل ال�سنة املالية املُنتهية يف 2017-12-31م .
 .7الت�صوي��ت عل��ى �ص��رف مكاف���آة لإع�ض��اء جمل���س �إدارة ال�ش��ركة مببل��غ ( ) 900.000ت�س��عمائة ال��ف ري��ال ع��ن ال�س��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 2017-12-31م  .بواق��ع
( )100.000مائ��ة ال��ف ري��ال ل��كل ع�ض��و  ،و ( )200.000مائت��ا ال��ف ري��ال لرئي���س جمل���س الإدارة.
 .8الت�صوي��ت عل��ى تو�صي��ة جمل���س االدارة بزي��ادة ر�أ���س م��ال ال�ش��ركة م��ن  400.000.000ري��ال ايل  450.000.000ري��ال والت��ي متث��ل زي��ادة بن�س��بة قدره��ا
 % 12.5م��ن ر�أ���س م��ال ال�ش��ركة وذل��ك لدع��م التو�س��عات الت��ي تق��وم به��ا ال�ش��ركة يف جم��ال �إن�ش��اء امل�ش��اريع التعليمي��ة .و�س��تتم الزي��ادة يف ر�أ���س امل��ال ع��ن
طري��ق ر�س��ملة  50٫000٫000ري��ال م��ن ح�س��اب االرب��اح املبق��اة  ،حي��ث يبل��غ ع��دد اال�س��هم قب��ل الزي��ادة � 40.000.000س��هم وي�صب��ح بع��د الزي��ادة 45.000.000
�س��هم وذل��ك م��ن خ�لال من��ح ا�س��هم جماني��ة مبع��دل (� )1س��هم مقاب��ل كل (� )8أ�س��هم قائمة،و�س��وف تك��ون الأحقي��ة لإ�س��هم املنح��ة للم�س��اهمني املالك�ين للأ�س��هم ي��وم
�إنعق��اد اجلمعي��ة واملقيدي��ن يف �س��جل م�س��اهمي ال�ش��ركة ل��دى مرك��ز الإي��داع يف نهاي��ة ث��اين ي��وم ت��داول يل��ي تاري��خ اال�س��تحقاق.
 .9الت�صويت على تعديل ن�ص املادة  7من النظام الأ�سا�سي لل�شركة و املتعلقة بر�أ�س املال لتتوافق مع الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س مال ال�شركة(.مرفق)
 .10الت�صويت على تعديل ن�ص املادة  8من النظام الأ�سا�سي لل�شركة و املتعلقة بر�أ�س املال لتتوافق مع الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س مال ال�شركة(.مرفق)
 .11الت�صوي��ت عل��ى الأعم��ال و ال ُعق��ود الت��ي �س��تتم ب�ين ال�ش��ركة و �ش��ركة الفل��ك للمع��دات والتجهي��زات االلكرتوني��ة والرتخي���ص به��ا لع��ام ق��ادم والت��ي لإع�ض��اء
جمل���س الإدارة م�صلح��ة فيه��ا مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة (�أط��راف ذات عالق��ة) وطبيع��ة التعام�لات عب��ارة ع��ن عق��د �إ�ســــــ��تئجار مبن��ى ل�ش��ركة اخللي��ج للتدري��ب
والتعلي��م مب�س��احة �إجمــــ��الية قــــ��درها (� )4000أربع��ة االف م�تر مرب��ع  .قيم��ة العق��د (  )1.080.000ملي��ون وثمان��ون ال��ف ري��ال �س��نوي ًا  ،م��دة العق��د ()7
�س��نوات  ،ل�صال��ح �أع�ض��اء جمل���س الإدارة الت��ايل �أ�س��ما�ؤهم  :الأ�س��تاذ :عب��د العزي��ز ب��ن حم��اد البليه��د  ،والأ�س��تاذ :عب��د العزي��ز ب��ن را�ش��د الرا�ش��د  ،والأ�س��تاذ:
�أحم��د ب��ن عل��ي ال�ش��دوي  ،والأ�س��تاذ� :أحم��د ب��ن حمم��د ال�س��ري  .وق��د بلغ��ت قيم��ة التعام��ل للع��ام ال�س��ابق 2017م مبل��غ وق��دره (  )1.080.000ملي��ون وثمان��ون
ال��ف ري��ال وال يوج��د بالعق��د �أى �ش��روط �أو مزاي��ا تف�ضيلي��ة (.مرف��ق )
 .12الت�صوي��ت عل��ى الأعم��ال و ال ُعق��ود الت��ي �س��تتم ب�ين ال�ش��ركة و �ش��ركة اخللي��ج للكمبيوت��ر واملع��دات االلكرتوني��ة والرتخي���ص به��ا لع��ام ق��ادم والت��ي لإع�ض��اء
جمل���س الإدارة م�صلح��ة فيه��ا مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة (�أط��راف ذات عالق��ة) وطبيع��ة التعام�لات عب��ارة ع��ن عق��د ت�أج�ير مكات��ب م��ن �ش��ركة اخللي��ج للتدري��ب
والتعلي��م مب�س��احة �إجمالي��ة قدره��ا (  )1366ال��ف وثالثمائ��ة و�س��تة و�س��تون م�تر مرب��ع  .قيم��ة العق��د (  )1.366.000ملي��ون وثالثمائ��ة و�س��تة و�س��تون ال��ف ري��ال
�س��نوي ًا  ،م��دة العق��د (� )3س��نوات ،ل�صال��ح �أع�ض��اء جمل���س الإدارة الت��ايل �أ�ســـــ��ما�ؤهم  :الأ�س��تاذ :عب��د العزي��ز ب��ن حم��اد البليه��د  ،والأ�س��تاذ :عب��د العزي��ز ب��ن
را�ش��د الرا�ش��د ،والأ�س��تاذ� :أحم��د ب��ن عل��ي ال�شــــــ��دوي ،والأ�س��تاذ� :أحمـــــ��د ب��ن حمم��د ال�س��ري  .وق��د بلغ��ت قيمــــ��ة التعام��ل للعــــ��ام ال�س��ابق 2017م مبل��غ
وقـــــ��دره (  )1.366.000ملي��ون وثالثمائ��ة و�س��تة و�س��تون ال��ف ري��ال .وال يوج��د بالعق��د �أى �ش��روط �أو مزاي��ا تف�ضيلي��ة ( .مرف��ق )
 .13الت�صوي��ت عل��ى الأعم��ال و ال ُعق��ود الت��ي �س��تتم ب�ين ال�ش��ركة و �ش��ركة الفل��ك للمع��دات والتجهي��زات االلكرتوني��ة والرتخي���ص به��ا لع��ام ق��ادم والت��ي لإع�ض��اء
جمل���س الإدارة م�صلح��ة فيه��ا مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة (�أط��راف ذات عالق��ة) وطبيع��ة التعام�لات عب��ارة ع��ن اتفاقي��ة تق��دمي خدم��ات �إ�ست�ش��ارية م��ن ال�ش��ركة
ل�ش��ركة الفل��ك يف جم��ال التوظي��ف وا�س��تقطاب العمال��ة املتخ�ص�ص��ة وعم��ل ال��دورات التدريبي��ة الت��ي ت�ؤه��ل املوظف�ين القي��ام مبهامه��م الوظيف��ة  .قيم��ة العق��د
(  )1.500.000ملي��ون وخم�س��مائة ال��ف ري��ال �س��نوي ًا  ،م��دة العق��د �س��نة ميالدي��ة  ،ل�صال��ح �أع�ض��اء جمل���س الإدارة الت��ايل �أ�س��مائهم  :الأ�س��تاذ :عب��د العزي��ز ب��ن
حم��اد البليه��د  ،والأ�س��تاذ :عب��د العزي��ز ب��ن را�ش��د الرا�ش��د  ،والأ�س��تاذ� :أحم��د ب��ن عل��ي ال�ش��دوي  ،والأ�س��تاذ� :أحم��د ب��ن حمم��د ال�س��ري  .وق��د بلغ��ت قيم��ة
التعام��ل للع��ام ال�س��ابق 2017م مبل��غ وق��دره (  )1.500.000ملي��ون وخم�س��مائة ال��ف ري��ال ،وال يوج��د بالعق��د �أى �ش��روط �أو مزاي��ا تف�ضيلي��ة( .مرف��ق)
علم��ا ب�أن��ه ي�ش�ترط ل�صح��ة انعق��اد ه��ذه اجلمعي��ة ح�ض��ور ع��دد م��ن امل�س��اهمني ميث��ل ( ) % 50م��ن ر�أ���س امل��ال عل��ى الأق��ل  ،ف���إذا مل يتوف��ر ه��ذا الن�ص��اب يف
االجتم��اع الأول يعق��د االجتم��اع الث��اين بع��د �س��اعة م��ن �إنته��اء امل��دة املح��ددة لإنعق��اد االجتم��اع االول  ،ويك��ون االجتم��اع الث��اين �صحيح�� ًا �إذا ح�ض��ره ع��دد م��ن
امل�س��اهمني ميث��ل ( )%25م��ن ر�أ���س امل��ال عل��ى االق��ل.
ويح��ق ح�ض��ور اجلمعي��ة العام��ة للم�س��اهمني املقيدي��ن يف �س��جل م�س��اهمي ال�ش��ركة ل��دى مرك��ز الإي��داع بنهاي��ة جل�س��ة الت��داول الت��ي ت�س��بق اجتم��اع اجلمعي��ة
العام��ة وبح�س��ب الأنظم��ة واللوائ��ح  ،وللم�س��اهم �أن ي��وكل عن��ه يف احل�ض��ور �ش��خ�ص ًا �آخ��ر م��ن غ�ير �أع�ض��اء جمل���س الإدارة �أو موظف��ي ال�ش��ركة  ،وذل��ك لتمثيل��ه يف
اجلمعي��ة مبوج��ب توكي��ل م�صدق�� ًا علي��ه م��ن �إح��دى الغ��رف التجاري��ة ال�صناعي��ة �أو �أح��د البن��وك املحلي��ة �أو م��ن كتاب��ة الع��دل �أو م��ن الأ�ش��خا�ص املرخ���ص له��م
ب�أعم��ال التوثي��ق وذل��ك ح�س��ب النم��وذج املرف��ق  ،و تر�س��ل ن�س��خة م��ن التوكي��ل ال��ى ال�ش��ركة قب��ل موع��د �إنعق��اد اجلمعي��ة بيوم�ين عل��ى الأق��ل عل��ى العن��وان
الت��ايل مبق��ر ال�ش��ركة خل��ف مكتب��ة جري��ر بالعلي��ا -مبدين��ة الريا���ض ���ص.ب  295300الرم��ز الربي��دي  11351عل��ى ان يت��م �أب��راز �أ�ص��ل التوكي��ل ي��وم انعق��اد
اجلمعي��ة العام��ة غ�ير العادي��ة  ،وعل��ى كل م�س��اهم يرغ��ب يف ح�ض��ور اجلمعي��ة العام��ة غ�ير العادي��ة �أو وكيل��ه �إح�ض��ار الهوي��ة ال�ش��خ�صية و�أهمي��ة التواج��د قب��ل
وق��ت كايف م��ن موع��د االجتم��اع لإنه��اء �إج��راءات ت�س��جيله .
و�س��يكون مبق��دور م�س��اهمي ال�ش��ركة امل�س��جلني يف تداوالت��ي الإ�س��تفادة م��ن خدم��ة الت�صوي��ت الإلك�تروين والب��دء يف �إج��راء الت�صوي��ت �إعتب��ار ًا م��ن ال�س��اعة العا�ش��رة
�صب��اح ي��وم اجلمع��ة 1439 / 8 /4ه��ـ املواف��ق 2018 / 4 / 20م وحت��ى ال�س��اعة الرابع��ة ع�ص��ر ي��وم �إنعق��اد اجلمعي��ة ،وعلي��ه ندع��و جمي��ع م�س��اهمي ال�ش��ركة الك��رام
مم��ن يتع��ذر عليه��م احل�ض��ور �ش��خ�صي ًا �إل��ى امل�ش��اركة والت�صوي��ت ع��ن بع��د علم�� ًا ب���أن الت�س��جيل يف خدم��ات تداوالت��ي والت�صوي��ت مت��اح جمان�� ًا جلمي��ع امل�س��اهمني
ع�بر الراب��ط الت��ايل .https://tadawulaty.com.sa :

وملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال على الهاتف  0114623260حتويلة  1593فاك�س 0112934915

منــــــوذج توكيـــــــل
حرر يف /

/

املوافق

/

/

�أنا امل�ساهم  ( ------------------------------------------/ا�سم املوكل الرباعي ) اجلن�سية  ---------------- /مبوجب هوية وطنية رقم -------------------
� ( -أو رقم االقامة �أو جواز ال�سفر لغري ال�سعوديني ) وتاريخ 14--- /---/ ---هـ �صادرة من  ------------ /وب�صفتي ال�شخ�صية �أو مفو�ض بالتوقيع عن ----------------- ( ----------------------م�ساهم �أو �شركة ) واملالك لأ�سهم عددها ( � ) -------------سهم ًا من �أ�ســــــــهم �شركة اخلليــــج للتـــدريب والتعليم ( �شركة م�ساهمة �سعودية )وامل�ســـــجلة يف ال�ســــجل التجـــــــاري يف  1413/5/30هــ برقــــم  1010103367و�أ�ســــــــتناد ًا لن�ص املــــــادة (  ) 26من النظـــــــام اال�سا�سي لل�شـــــــركة فـــــ�أنني بهـــــذا
�أوكل � (-------------------------------------------/أ�سم الوكيل الرباعي ) �سجل مدين رقم  -------------------لينوب عني يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة
غري العادية واملقرر انعقاده مب�شيئة اهلل تعالى مبقر الإدارة العامة لل�شركة بحي العليا مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء يوم الثالثاء
1439/8/8هــــ (ح�سب تقومي �أم القرى) املوافق 2018/ 4 /24م وقد وكتله بالت�صويت نيابة عني على املوا�ضيع املدرجة على جدول الأعمال وغريها من املوا�ضيع التي قد تطرحها
اجلمعية العامة غري العادية للت�صويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و امل�ستندات املتعلقة بهذه االجتماعات ويعترب هذا التوكيل �ساري املفعول لهذا االجتماع �أو �أي �أجتماع
الحق ي�ؤجل اليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ
ا�سم موقع التوكيل ------------------------------------------- :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ
رقم ال�سجل املدين ملوقع التوكيل --------------------- :
�صفة موقع التوكيل ---------------------------------------- :
( �أو رقم االقامة  /او جواز ال�سفر لغري ال�سعوديني )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ
( باال�ضافة ايل اخلتم الر�سمي �إذا كان مالك اال�سهم �شخ�ص ًا معنوي ًا )
توقيع املوكل ---------------- :

