تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم
مساهميها الكرام لحضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية ( االجتماع األول )
يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( االجتماع األول ) والذي
سينعقد بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم األحد  1438/7/19هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق  2017/4/16م وذلك بمقر
اإلدارة العامة للشركة بشارع رقم (  ) 64المتقاطع شرقا ً مع شارع العليا العام – مبنى رقم (  ) 9بحي العليا بمدينة الرياض ،
وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي -:
١.١التصويت علي تعديل النظام األساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
٢.٢التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .
٣.٣التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .
٤.٤التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
٥.٥التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 2016-12-31م .
٦.٦التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ( )0.5نصف لاير لكل سهم عن العام 2016م والتي تعادل (  ) % 5من القيمة االسمية
للسهم بمبلغ إجمالي (  ) 20.000.000عشرون مليون لاير وسوف تكون أحقية األرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى مركز
شركة إيداع األوراق المالية ( مركز إيداع ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .
٧.٧التصويت على صرف مكافأة مجلس اإلدارة بمبلغ (  ) 900.000تسعمائة الف لاير سعودي ؛ بواقع (  ) 100.000مائة الف لاير سعودي لكل عضو
و (  ) 200.000مائتي الف لاير سعودي لرئيس مجلس اإلدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
 ٨.٨التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية
السنوية للعام المالي 2017/12/31م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
٩.٩التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للكمبيوتر والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها وهم كالتالي:
األستاذ :عبد العزيز بن راشد الراشد واألستاذ :أحمد بن علي الشدوي واألستاذ :عبد العزيز بن حماد البليهد واألستاذ :أحمد بن محمد السري
والترخيص بها لعام قادم علما ً بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة إجمالية قدرها (  ) 1366متر مربع و قيمة العقد
(  )1366000مليون وثالثمائة وستة وستون الف لاير سنويا
١٠١٠التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج القابضة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها وهم كالتالي:
األستاذ :عبد العزيز بن راشد الراشد واألستاذ :أحمد بن علي الشدوي واألستاذ :عبد العزيز بن حماد البليهد واألستاذ :أحمد بن محمد السري
والترخيص بها لعام قادم علما ً بأن طبيعة العقد عقد استئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة بمساحة إجمالية قدرها (  ) 4000متر مربع
وقيمة العقد ( ) 1180000مليون ومائة وثمانون الف لاير سنويا .
علما ً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (  ) % 50من رأس المال ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول  ،وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضره
عدد من المساهمين يمثل (  ) % 25من رأس مال الشركة على األقل .واذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع
ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الواحدة والتسعون) من نظام الشركات ويكون االجتماع الثالث صحيحا ً أيا كان عدد االسهم
الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
ويحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  ،وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا ً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي
الشركة  ،وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقا ً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من
األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق  ،و ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين
على األقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا -بمدينة الرياض ص.ب  295300الرمز البريدي  11351على ان يسلم اصل
التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  ،وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية
وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد االجتماع إلنهاء إجراءات تسجيله .
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أنا المساهم  ( ------------------------------------------/اسم الموكل الرباعي ) الجنسية  ---------------- /بموجب هوية وطنية
رقم  ( ---------------------أو رقم االقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ) وتاريخ 14 --- /---/ ---هـ صادرة من  ------------ /وبصفتي
الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن  ( ----------------------------------------مساهم أو شركة ) والمالك ألسهم عددها ( ) -------------
سهما ً من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ( شركة مساهمة سعودية ) والمسجلة في السجل التجاري في 1413/5/30هـــــ
برقم  1010103367واستناداً لنص المادة (  ) 25من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل -------------------------------------------/
( أسم الوكيل الرباعي ) سجل مدني رقم  -------------------لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده بمشيئة هللا
تعالى بمقر اإلدارة العامة للشركة بحي العليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة مسا ًء من يوم االحد  1438/7/19هـ
( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 2017/4/16م وقد وكتله بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع
التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه االجتماعات ويعتبر هذا التوكيل
ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه .
اسم موقع التوكيل ------------------------------------------- :
صفة موقع التوكيل

---------------------------------------- :

توقيع الموكل ---------------- :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل --------------------- :
( أو رقم االقامة  /او جواز السفر لغير السعوديين )

( باالضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا ً معنويا ً )

