تدعو �شــركة اخلــليج للتـدريب والتعــليم

م�ساهميها �إلى ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ) االجتماع االول)
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة اخلليج للتدريب والتعليم دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية (االجتماع الأول) والتي
م�ساء يوم الأربعاء 1439/3/4هــــ (ح�سب تقومي �أم القرى) املوافق 2017/11/22م
�ستنعقد مب�شيئة اهلل تعالى يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف
ً
وذلك مبقر الإدارة العامة لل�شركة ب�شارع رقم ( )64املتقاطع �شرق ًا مع �شارع العليا العام  /مبنى رقم ( )9بحي العليا مبدينة الريا�ض ،
 /https://www.google.com.sa/maps/placeاخلليج+للتدريب+والتعليم وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل:
 -1الت�صويت على انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة القادمة التي تبد�أ مب�شيئة اهلل تعالى من تاريخ 2018/02/12م وحتى 2021/02/11م ملدة
ثالث �سنوات ميالدية من بني املر�شحني لع�ضوية املجل�س وذلك با�ستخدام �آلية الت�صويت الرتاكمي (مرفق ال�سرية الذاتية لكافة املر�شحني)
واملر�شحون كالتايل /1:عبد العزيز بن حماد نا�صر البليهد �/2أحمد بن علي �أحمد ال�شدوي /3عبد العزيز بن را�شد عبد الرحمن الرا�شد /4
�أحمد بن حممد �سامل ال�سري /5عبد املح�سن بن عبد العزيز ابراهيم اليحيى /6عبد العزيز بن عبد الرحمن �سعد الرقطان /7عبد العزيز بن
عبد الرحمن عبد اهلل القويز /8الوليد بن عبد الرزاق �صالح الدريعان �/9أحمد بن حممد بن عبد العزيز املنيفي /10حممد بن عاي�ض بن غالب
امليموين /11حممد بن عبد العزيز علي النعيم �/12أحمد بن �سليمان �سالمة املزيني /13مريع بن �سعد مريع هبا�ش /14عبد اهلل بن عواد عو�ض
ال�شليخي العنزي �/15أحمد بن �سليمان حممد اجلا�سر /16حممد بن غامن ال�ساير العنزي �/17سعيد بن �سعيد حممد عبيد /18عادل بن عطاهلل
ح�صاين اجلربتي �/19صالح ح�سن �صالح اليامي .
 -2الت�صويت على ت�شكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها و�ضوابط عملها ومكاف�آت �أع�ضائها للدورة القادمة التي تبد�أ مب�شيئة اهلل تعالى من تاريخ
2018/02/12م وتنتهي يف 2021/02/11م (مرفق ال�سرية الذاتية للمر�شحني) والأع�ضاء املر�شحون هم /1 :الأ�ستاذ � /أحمد حممد �سامل ال�سري
(رئي�س اللجنة) /2الأ�ستاذ � /أحمد علي �أحمد ال�شدوي (ع�ضواً) /3الأ�ستاذ  /عبد املح�سن عبد العزيز اليحيى(ع�ضواً) /4الأ�ستاذ  /لطفي قا�سم
�أحمد �شحادة (ع�ضو م�ستقل من خارج املجل�س)
 -3الت�صويت على الئحة عمل جلنة املراجعة املعدلة وفق متطلبات الفقرة (ج) من املادة الرابعة واخلم�سني من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة
من هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديالت على الالئحة)
 -4الت�صويت على الئحة عمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت املعدلة وفق متطلبات الفقرة (ب) من املادة ال�ستني والفقرة (ب) من املادة الرابعة
وال�ستني من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديالت على الالئحة )
 -5الت�صويت على الئحة �شروط ومعايري الع�ضوية يف جمل�س الإدارة املعدلة وفق متطلبات الفقرة ( )3من املادة الثانية والع�شرين من الئحة
حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديالت على الالئحة )
 -6الت�صويت على �سيا�سة مكاف�آت جمل�س الإدارة وجلانه والإدارة التنفيذية املعدلة وفق متطلبات الفقرة ()1من املادة احلادية وال�ستني من الئحة
حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 2017/2/13م (مرفق التعديالت على الالئحة )
 -7الت�صويت على تعديل املادة الثالثة من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ب�إ�ضافة بع�ض الأن�شطة اجلديدة (مرفق التعديل على املادة) وهي :
ت�شـــغيل القوى العاملة  ،ت�شــــغيل املرافق ال�صحية � ،إقامـة و�إن�شاء و�إدارة معاهــد ال�شراكات اال�ســرتاتيجية ،
 -8الت�صويت على �إ�ضافة مادة جديدة بالباب الثاين (ر�أ�س املال والأ�سهم) من النظام الأ�سا�سي لل�شركة (مرفق ن�ص املادة اجلديدة) وهي :
�شراء وبيع و�إرتهان ال�شركة لأ�سهمها (�أ�سهم اخلزينة) .
 -9الت�صويت على تو�صية جمل�س الإدارة بتخ�صي�ص ميزانية �سنوية للم�س�ؤولية االجتماعية تقدر مببلغ ( � )400.000أربعمائة �ألف ريال .
علما ب�أنه ي�شرتط ل�صحة انعقاد هذه اجلمعية ح�ضور عدد من امل�ساهمني ميثل ( ) 50%من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول  ،ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره
عدد من امل�ساهمني ميثل (  )25%من ر�أ�س املال على الأقل .و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة �إلى اجتماع ثالث ينعقد
بالأو�ضاع نف�سها املن�صو�ص عليها يف املادة (الواحدة والت�سعون) من نظام ال�شركات ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد اال�سهم املمثلة فيه
بعد موافقة اجلهة املخت�صة.
ويحق ح�ضور اجلمعية العامة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية جل�سة التداول التي ت�سبق اجتماع اجلمعية
العامة وبح�سب الأنظمة واللوائح  ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه يف احل�ضور �شخ�ص ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة  ،وذلك
لتمثيله يف اجلمعية مبوجب توكيل م�صدق ًا عليه من �إحدى الغرف التجارية ال�صناعية �أو �أحد البنوك املحلية �أو من كتابة العدل �أو من الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم ب�أعمال التوثيق وذلك ح�سب النموذج املرفق  ،و تر�سل ن�سخة من التوكيل �إلى ال�شركة قبل موعد انعقاد اجلمعية بيومني على الأقل
على العنوان التايل مبقر ال�شركة خلف مكتبة جرير بالعليا -مبدينة الريا�ض �ص.ب  295300الرمز الربيدي  11351على ان ي�سلم �أ�صل التوكيل يوم
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية  ،وعلى كل م�ساهم يرغب يف ح�ضور اجلمعية العامة غري العادية �أو وكيله �إح�ضار الهوية ال�شخ�صية و�أهمية
التواجد قبل �ساعة من موعد االجتماع لإنهاء �إجراءات ت�سجيله .
و�سيكون مبقدور م�ساهمي ال�شركة امل�سجلني يف تداوالتي اال�ستفادة من خدمة الت�صويت الإلكرتوين والبدء يف �إجراء الت�صويت
اعتباراً من ال�ساعة العا�شرة �صباح يوم ال�سبت 1439/2/29هـ املوافق 2017/11/18م وحتى ال�ساعة الرابعة ع�صر يوم انعقاد اجلمعية،
وعليه ندعو جميع م�ساهمي ال�شركة الكرام ممن يتعذر عليهم احل�ضور �شخ�صي ًا �إلى امل�شاركة والت�صويت عن بعد علم ًا ب�أن
الت�سجيل يف خدمات تداوالتي والت�صويت متاح جمان ًا جلميع امل�ساهمني عرب الرابط التايل .https://tadawulaty.com.sa :
وملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال على الهاتف  0114623260حتويلة  1593فاك�س .0112934915

منــــــوذج توكيـــــــل
/
املوافق /
/
حرر يف /
�أنا امل�ساهم  ( .............................................. /ا�سم املوكل الرباعي ) اجلن�سية  ........................... /مبوجب هوية وطنية رقم
� ( ............................أو رقم الإقامة �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�سـهم �شركة اخلليــــج للتـــدريب والتعليم ( �شركة م�ساهمة �سعودية ) وامل�ســـــجلة يف ال�ســــجل التجـــــــاري يف  1413/5/30هــ برقــــم 1010103367
�أوكل  ( .................................................. /ا�سم الوكيل الرباعي )
وا�سـتناداً لن�ص املــادة (  ) 25من النظـام الأ�سا�سي لل�شـركة فــ�إنني بهـذا
�سجل مدين رقم  ..........................لينوب عني يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية واملقرر انعقاده مب�شيئة اهلل تعالى مبقر الإدارة
العامة لل�شركة بحي العليــــــا مبدينة الريا�ض باململكة العربيـــة ال�ســـعودية يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء يوم الأربعاء1439/3 /4هــــ
(ح�سب تقومي �أم القرى) املوافق 2017/ 11 / 22م وقد وكلته بالت�صويت نيابة عني على املوا�ضيع املدرجة على جدول الأعمال وغريها من املوا�ضيع
التي قد تطرحها اجلمعية العامة للت�صويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و امل�ستندات املتعلقة بهذه االجتماعات ويعترب هذا
التوكيل �ساري املفعول لهذا االجتماع �أو �أي اجتماع الحق ي�ؤجل اليه .
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�صفة موقع التوكيل

.............................................................. :

رقم ال�سجل املدين ملوقع التوكيل ............................... :

( �أو رقم االقامة �/أاو جواز ال�سفر لغري ال�سعوديني )
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.................................................................................................................................................................................
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توقيع املوكل .................................................... :

( بالإ�ضافة �إلى اخلتم الر�سمي �إذا كان مالك الأ�سهم �شخ�صاً معنوياً )

