
شركة عقارات الخليج
(شركة مساهمة مقفلة)

رأس المال المصرح به ٥۲۲٫۳۳٤٫۳۰۰ ريـال

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
یسر مجلس إدارة شركة عقارات الخلیج دعوة مساھمي الشركة الكرام لحضور انعقاد الجمعیة العمومیة غیر 

العادیة للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء من یوم الثالثاء بتاریخ ۱٤۳۸/۰۸/۲۷ھـ الموافق 
۲۰۱۷/۰٥/۲۳م بقاعة المجلس بفندق الفیصلیة بمدینة الریاض لمناقشة والتصویت على بنود جدول األعمال 

التالیة : 
۱ . التصویت على تعدیل النظام األساسي للشركة بما یتفق مع نموذج نظام الشركات الجدیدة.

۲. التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في۲۰۱٦/۱۲/۳۱ م.
۳. التصویت على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في۲۰۱٦/۱۲/۳۱ م.

٤. التصویت على تقریر مراجع الحسابات عن العام المالي۲۰۱٦ م
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالھم خالل العام المالي۲۰۱٦ م.

٦. التصویت على تعیین مراجع الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة للقیام بمراجعة القوائم 
المالیة للعام المالي ۲۰۱۷ م و تحدید أتعابھ.

. التصویت على اختیار اعضاء لجنة المراجعة وتحدید مھامھا ونطاق عملھا ومكافات األعضاء  .  ۷
۸. التصویت على صرف مبلغ (  ۷۰۰,۰۰۰ریـال  ) مكافأة ألعضاء المجلس على الجھود واألعمال التي 

قدموھا.
. التصویت لكافة أعضاء مجلس اإلدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل ألنشطة الشركة.  ۹

۱۰. التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدراج الشركة وطرح أسھمھا في 
السوق الموازي. 

ویرجى من المساھمین الذین یتعذر حضورھم في الموعد المحدد ویرغبون في توكیل غیرھم من المساھمین 
ممن لھم حق حضور االجتماع ( من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة التنفیذیین أو المكلفین 

بالقیام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابھا ) إرسال التوكیالت أو التفاویض الالزمة مصدقة من الغرفة 
التجاریة أو من جھة العمل على عنوان الشركة وذلك قبل موعد االجتماع بثالثة أیام على األقل مع ضرورة 

إحضار أصول الوكاالت أو التفاویض والبطاقات الشخصیة للتأكد من صحة التمثیل.
العنـوان : 

شــركة عقـارات الخلیـج – مدیـر الشؤون اإلداریـة والمسـاھمین ص . ب : ۳۰۰۷۱۸  الریاض ۱۱۳۷۲  
 faltheyaib@gulf-re.comھـاتـف: ٤٦٤۸۲۱۰(۰۱۱) - فـاكـس:۰۱۱( ۲۹۳۲۱٤٤) - بریـد الكتـروني

نموذج توكيــل / تفويـض
المحترمين السادة / شركة عقارات الخليج      

أنا المساهم / ................................................ ( االسم رباعياً أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو مبين في سجلها التجاري ) الموقع 
أدناه بموجب  ( السجل المدني / السجل التجاري ) رقم ......................................... وتاريخ .... / .... / .......  وبصفتي أحد مساهمي 
شركة عقارات الخليج المالك لعدد ( ............. ) سهماً قد وكلت المساهم/ ................................................... ( االسم رباعياً ) و (هو 
من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينـوب عنـي فـي 
بتاريخ  الثالثاء  يوم  من  مساء  الرابعة  الساعة  تمام  في  بمشيئـة هللا  عقدها  المقـرر  للشـركة  العادية  غير  العامة  الجمعيـة  اجتمـاع  حضـور 
۱٤۳۸/۰۸/۲۷هـ الموافق ۲۰۱۷/۰٥/۲۳م بفندق الفيصلية بمدينة الرياض (قاعة المجلس) والتصويت على جـدول أعمـال الجمعيـة نيابةً 
عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة إلجراء االجتماع . كما يسـري هـذا التـوكيل لالجتمـاع الثـاني في حـال 

تأجيـل االجتمـاع . حرر في .../.../.....       
االسم :  .............................................. التوقيع : ................................................ 
الصفة : .............................................. التصديق : ...............................................


