
ي�ض��ر جمل���س اإدارة �ضرك��ة عق��ارات اخلليج دع��وة م�ضاهمي ال�ضركة الك��رام ح�ضور اجتم��اع اجلمعية العمومي��ة العادية 
لل�ضركة يف متام ال�ضاعة الرابعة من م�ضاء يوم الثالثاء بتاريخ 1443/10/16ه� املوافق 2022/05/17م، وذلك ملناق�ضة 

والت�ضويت على بنود جدول الأعمال التايل :-
م. الت�ضويت على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2021/12/31- 1

م. الت�ضويت على القوائم املالية لل�ضركة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2021/12/31- 2
م .  الت�ضويت على تقرير مراجع احل�ضابات عن العام املايل 2021- 3

م. الت�ضويت على تقرير جلنة املراجعة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2021/12/31- 4
الت�ضوي��ت عل��ى تعيني مراجع احل�ضابات م��ن بني املر�ضحني من قبل جلن��ة املراجعة، للقيام مبراجع��ة القوائم املالية  5 -

للعام املايل 2022م و حتديد اأتعابه.
م. الت�ضويت على اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم خالل ال�ضنة املالية املنتهية يف  2021/12/31- 6

ه� املوافق  انتخاب جمل�س اإدارة جديد من بني املر�ضحني للدورة ال�ضاد�ضة للمجل�س التي تبداأ من تاريخ 1443/10/16- 7
2022/05/17م وملدة 3 �ضنوات.

الت�ضوي��ت عل��ى �ضرف مبل��غ ) 450.000- 8 ريال ( مكافاأة لأع�ض��اء جمل�س الإدارة على اجله��ود والأعمال التي قدموها 
خالل عام 2021م ، بواقع )50.000 ريال( لكل ع�ضو. 

الت�ضويت لكافة اأع�ضاء جمل�س الإدارة بامل�ضاركة يف عمل مناف�س اأو مماثل لأن�ضطة ال�ضركة. 9 -
وق��د تقرر اأن يكون اجتماع اجلمعي��ة العمومية العادية -عن بعد- من خالل و�ضائل التقنية احلديثة، وميكن للم�ضاهمني 

https://app.jameeah.com/meetings/:الدخول للجمعية والت�ضويت عرب الرابط التايل
علم��ًا اأن الراب��ط �ضيكون متاحًا للم�ضاهمني للت�ضويت على جدول الأعمال قبل موعد انعقاد اجلمعية ب�ضبعة اأيام على اأن 

يقفل باب الت�ضويت بعد النتهاء من املداولة واملناق�ضة يف اجتماع اجلمعية.
ويرج��ى م��ن امل�ضاهم��ني ذوي ال�ضف��ة العتباري��ة الذين يرغب��ون يف توكيل غريهم ممن له��م حق ح�ض��ور الجتماع ) من 
غ��ري اأع�ض��اء جمل���س الإدارة اأو موظفي �ضركة عقارات اخللي��ج التنفيذيني اأو املكلفني بالقيام ب�ضف��ة دائمة بعمل فني اأو 
اإداري حل�ضابه��ا ( اإر�ض��ال التوكيالت اأو التفاوي���س الالزمة م�ضدقة من الغرفة التجارية وال��وكالت اخلارجية من وزارة 
اخلارجي��ة وال�ضف��ارة ال�ضعودية على عن��وان ال�ضركة وذلك قبل موعد الجتماع باأ�ضبوع عل��ى الأقل، علمَا باأن امل�ضاهمني 
م��ن الأ�ضخا���س الطبيعيني ل يحق لهم تفوي���س اأو توكيل غريهم يف احل�ضور نيابة عنهم اإن كان الجتماع عن بعد وفق ما 

تن�س عليه ال�ضوابط املنظمة ال�ضادرة عن وزارة التجارة .
العنـــ�ان : �ســركــة عقـــارات اخلليـج – مديـر �ســ�ؤون امل�ساهمني �ــض . ب : 300718  الريا�ــض  11372 هـاتـف: 
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ال�ضادة / �ضركة عقارات اخلليج      املحرتمني
نح��ن / ........................................... ) ا�ض��م ال�ضرك��ة كما هو مب��ني يف �ضجلها التجاري( 
  ..../..../.... ......................... وتاري��خ  رق��م  التج��اري(  اأدن��اه مبوج��ب  )ال�ضج��ل  املوق��ع 
وب�ضفتن��ا اأح��د م�ضاهم��ي �ضركة عق��ارات اخلليج املالك��ني لع��دد ).............( �ضهمًا ق��د وكلنا ال�ضيد/ 
.............................. ) ال�ض��م رباعي��ًا (، )........ اجلن�ضية(، )رق��م اجلوال.............( 
و)ه��و من غ��ري اأع�ضاء جمل���س الإدارة اأو موظف��ي �ضركة عقارات اخللي��ج التنفيذي��ني اأو املكلفني بالقيام 
ب�ضف��ة دائم��ة بعم��ل فن��ي اأو اإداري حل�ضابه��ا ( لين�وب عن���ا ف�ي التواج��د يف اجتماع اجلمعي��ة العمومية 
العادي��ة لل�ضرك��ة يف مت��ام ال�ضاع��ة الرابع��ة م��ن م�ضاء ي��وم الثالث��اء بتاري��خ 1443/10/16ه��� املوافق 
2022/05/17م ،  والت�ضوي��ت عل��ى ج���دول اأعم���ال اجلمعي�ة العام��ة العادية نيابًة عن��ا والتوقيع على 
كاف��ة امل�ضتن��دات املطلوبة وال�ضروري��ة والالزمة لإجراء الجتماع ، كما ي�ض�ري ه���ذا الت�وكيل لالجتم�اع 

الث�اين يف ح�ال تاأجي�ل الجتم�اع . حرر يف .../.../.....       
ال�ضم :  ......................................... التوقيع : ..................................... 
ال�ضفة : ........................................ الت�ضديق : ....................................

دعوة امل�ضاهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية

�شـــركـــة عـقــارات اخلـلــيــــج
 )�شركـة م�شاهـمـة مقـفـلـة(

راأ�س املال امل�ضرح به 522.334.300 ري�ال

نموذج توكيــل / تفويـض

محمد السيد دعوة عقارات اخلليج ابريل 2022  


