تدعو الرشكة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين مسامههيا حلضور اجامتع امجلعية العامة
العادية (الإجامتع الول)
يرس جملس اإدارة الرشكة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين دعوة السادة مسامهي الرشكة حلضور إاجامتع امجلعية العامة العادية واملقرر
عقدها مبش ية هللا تعاىل يوم امخليس  1440/06/09هـ املوافق  2019 / 02 /14م يف متام الساعة  18:30مساء بفندق راديسون
بلو قاعة املاباريية جبدة
(رابط موقع امجلعية) https://goo.gl/maps/7a6DAuaiTDB2

وذكل للنظر يف جدول العامل التايل -:
 -1التصويت عىل انتخاب أعضاء جملس الإدارة لدلورة القادمة واليت تابدأ اعتابار ًا من اترخي 2019/02/17م وملدة ثالث س نوات
تنهتيي يف 2022/02/16م (مرفق السرية اذلاتية)
 -2التصويت عىل تشكيل جلنة املراجعة لدلورة اجلديدة واليت تابدأ من اترخي 2019/02/17م وملدة ثالث س نوات تنهتيي يف
2022/02/16م ،وعىل هماهما وضوابط معلها وماكفأت أعضاهئا (مرفق السرية اذلاتية) ومه لك من:
)1

محمد حسن داغس تاين

)2

فيصل راشد فارويق

 )3خادل عابدالعزيز احلوشان
كام حيق للك مســامه من املســامهني املقيدين يف سل مســامهي الرشــكة دلل مركز الإيداع سةاية جلســة التداول اليت تسـ ابق
اجامتع امجلعية حق حضــور اجامتع امجلعية بســأ النظاة واللوال ،عل ًاا بأن أحقية تســجيل احلضــور لجامتع امجلعية تنهتيي
وقت انعقاد امجلعية ،وأحقية التصـــــويت عىل بنود امجلعية للحارضين تنهتيي عند انهتاء جلنة الفرز من فرز الصـــــوات وعىل
احلارضين تقدمي اثابات الشــيصــية (مبا يف ذكل الســجل التجار اإذا ان املســامه تصــية اإعتابارية) ،ويف خشا توييل ت
أخر مبوجأ التوييل (مرفق) جيأ أن يكون التوييل مصــــادقًا علي من اإخشدل الارت التجارية الصــــناعية م ان املســــامه
يف
منتس ـ ًابا لخشدها أو اإذا ان املســامه أكة أو م ســســة اعتابارية ،أو اإخشدل الابنو املرخصــة أو الشــخا املرخ
املالكة أيطة أن يكون للاولك حســـــاب دلل الابن أو الشـــــي املرخ اذل يقوم ولتصـــــديق أو كتابة العدل أو

بأعامل التوثيق ،وعىل املســامه أو وييت وزويد الرشــكة بنســخة من التوييل قنيل يومني عىل القل من
الشــخا املرخ
موعد انعقاد امجلعية ،وعىل الوييل اإسراز أصــل التوييل قنيل انعقاد امجلعية ويكون اجامتع امجلعية العامة حي ًحا اإذا ح ــد عدد
من املســامهني لولون ربع رأس املال عىل القل أصــا أو وا  ،ويف خشال عدم اكامتل النصــاب يف ه ا امتجامتع ســيد عقد
اجامتع اثين بعد ســـــاعة واخشدة من الوقت املقرر لعقد امتجامتع الول ،ويكون امتجامتع الواين حي ًحا أ ً ان عدد الســـــه
املاوةل في وســـ يكون وإماكن املســـامهني الكرام املســـجلني يف خدمات تداول التصـــويت عن بعد عىل بنود جدول أعامل
ساء يوم انعقاد امجلعية
امجلعية بدء ًا من ال ساعة العاأة صابا ًخشا يوم الثنني املوافق 2019/01/28م وح ال ساعة الرابعة م ً
العامة العادية،علامً بأن التســـــجيل والتصـــــويت يف خدمات تداول م ا جما ً مجليع املســــــامهني إوســـــ تخدام الرابط
التايل http://tadawulaty.com.saويف خشال وجود اســــ تفســــار نأمل التواصــــل مع قســــ املســــامهني عىل اجلوال ر
 00966565075343أو هاتف منياأ  920001862حتويةل  8986أو سريد الكرتوين dalfadli@ggi-sa.com

نموذج توكيل
تاريخ حترير التوكيل :
املوافق:
السادة الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين  ،أنا املساهم ......................................................................
اجلنسية  .................مبوجب هوية وطنية /هوية مقيم  /جواز سفر (لغري السعوديني)  ..................صادرة من  ................بصفيت
الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير  /رئيس جملس إدارة شركة  ......................ومالك ألسهم عددها  ......سهماً من أسهم الشركة
اخلليجية العامة للتأمني التعاوين شركة مسامهة سعودية عامة املسجلة بالسجل التجاري يف جدة برقم  4030196620واستناداً لنص املادة ()25
من النظام األساس للشركة فإنين هبذا أوكل  ...................................لينوب عين يف حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الذي
سيعقد يف فندق ريدسون بلو مبدينة جدة اململكة العربية السعودية بقاعة املباركية يف متام الساعة  18:30مساء من يوم اخلميس بتاريخ /09مجادي
اآلخرة1440/هـ (حسب تقومي أم القرى) املوافق /14فرباير2019/م  .وقد وكلته بالتصويت نيابة عىن عن املواضيع املدرجة يف جدول األعمال
وغريها من املواضيع اليت قد تطرحها اجلمعية العامة للتصويت عليها  ,والتوقيع نيابةً عين عن كافة القرارات واملستندات املتعلة هبذه االجتماعات،
ويعترب هذا التوكيل ساري املفعول هلذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل املدين ملوقع التوكيل ( أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني):
توقيع املوكِل (باإلضافة للختم الرمسي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً):
تصديق الغرفة التجارية:

