(�شركة م�ساهمة �سعودية)

دعـوة اجلمعية العامة العادية احلادية والثالثون
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت ينبع دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية احلادي
والثالثون التي �ستعقد مب�شيئة اهلل بعد �صالة مغرب يوم الأربعاء  14ربيع ثاين 1433هـ املوافق  07مار�س 2012م
مببنى ال�شركة بجدة حي البغدادية � -شارع �إربد املتفرع من �شارع حائل خلف �سوق مرحب ًا .
وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل :
�أو ًال  :املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة .
ثانيـا  :الت�صديق على امليزانية اخلتامية لل�شركة وعلى ح�ساب الأرباح و اخل�سائر عن العام املـايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2011م .
ثالثـا  :املوافقة على �صرف الأرباح املقرتحة لعـام 2011م بواقع  2.5ريال لل�سهم وبن�سبة  % 25من ر�أ�س املال
على �أن تكـون �أحـقية الأرباح للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية ،
كما يحول الر�صيد ويرحل للعام القادم .
رابعـا � :إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
خام�سا  :املوافقة على اختيار مراقب ح�سابات ال�شركة املر�شح ملراجعـة ح�سابات ال�شركة اخلتامية والبيانات
املالية الربع �سنوية لعـام 2012م من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة و حتديد �أتعابهم .
وطبق ًا للمادة  26من النظام الأ�سا�سي لل�شركة يكون احلق يف ح�ضور اجلمعية العادية لل�سـادة امل�ساهمني الذين
ميتلكون ع�شرون �سهم ًا ف�أكرث ولكل م�ساهم احلق يف �أن ينيب عنه كتابة حل�ضور اجلمعية ع�ضو ًا �آخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة  ،وعلى الإخوة امل�ساهمني احلا�ضرين لالجتماع (�أ�صالة او وكالة) �إح�ضار بطاقاتهم ال�شخ�صية و ما
يثبت ملكية الأ�سهم مت�شيا بتعميم وزارة التجارة رقم  4380/9/81/222وتاريخ 1421/11/06هـ .
علم ًا ب�أنه ال يكون هذا الإجتماع �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل من �أ�سهم ال�شركة.
		
واهلل املوفق ،،، ،،،
				
									

جمل�س الإدارة

منوذج توكيل
�أنا امل�ساهم ............................................................/
( اال�سم رباعي ًا/او ا�سم ال�شركة او امل�ؤ�س�سة كما هو يف �سجلها التجاري )
) وتاريخ 14 / /هـ
			
) رقم (
املوقع �أدناه  ،مبوجب (
( ال�سجل املدين /ال�سجل التجاري)
) �سـهـم قـد وكلت
وب�صفتي احــد م�ساهمي �شركـة ا�سمنت ينبع و املـالك لعـــدد (
)
		
امل�سـاهم ....................................................../ال�سجل املدين رقم (
( اال�سم رباعي ًا)
( وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة او موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني او �إداري حل�سابها ) لينوب عني يف
ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة لل�شركة و املقرر عقده يف يوم الأربعاء  07مار�س 2012م والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية
نيابة عني و التوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة و ال�ضرورية و الالزمة لإجراءات االجتماع  .كما ي�سري هذا التوكيل لالجتماع الثاين
يف حالة ت�أجيل االجتماع

			
اال�سم /
		
حرر يف / /
			

الت�صديق
التوقيع /
ال�صفة/

