تدعو شركة الحمادي للتنمية واالستثمار مساهميها الي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)
يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامةة العادةةة الاالجتمةاع
االول) المقةرر عقةدب شمئةيهللاة ع لعةال يةو األحةد  1440 /10/13ه ة حسة

لقةو ا ا القةر الموافة 2019 /6/ 16

فة لمةا السةةاعة

 8.30مساء ف مقر السوق المالية اللداول) شالمركز اإلعالم )شمدينة الر اض ) .

خر طة الموقع: https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82

وذلك لمناقئة جدول األعمال التال

:

 -1التصو ت عل لقر ر مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف . 2018/12/31
 -2التصو ت عل لقر ر مراجع الحساشات عن السنة المنتهية ف . 2018/12/31
 -3التصو ت عل القوائا المالية للئركة عن السنة المالية المنتهية ف . 2018/12/31
 -4التصو ت عل إبةراء ذمة أعضاء مجلةس اإلدارة عن إدارلهةا خالل السنة المالية المنتهية ف . 2018/12/31
 -5التصو ت عل لعيين مراجع الحساشات للئركة من بين المرشحين بناء عل لوصيات لجنه المراجعه وذلك لفحص

ومراجعه ولدقي القوائا المالية للربع الثان والثالث والراشع والسنوي من العا المال  2019والربع األول من العا المال

 2020ولحديد ألعاشه .
 -6التصةةو ت علة قةرار مجلةةس االدارة بتعيةةين األسةةتاذ  /فهةةد بةةن سةةليماي النحةةي لعضةةو ه مجلةةس اإلدارة ال مسةةتق ) اعتبةةا ار
من لار خ  2019/3/13وحت نهاةة الدورة الحالية لمجلس االدارة خلفا لعضو مجلةس االدارة المسةتقي األسةتاذ  /سةعد
بن عبد ع السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية ف  2019/6/21ال مرف السيرة الذالية ) .
 -7التصةو ت علة قةرار مجلةس االدارة بتعيةين األسةتاذ  /سةعد بةن عبةد المحسةن الحميةدي لعضةو ه مجلةس اإلدارة ال مسةتق )
اعتبةا ار من لار خ  2019/3/13وحت نهاةة الدورة الحالية لمجلس االدارة خلفا لعضو مجلس االدارة المسةتقي األسةتاذ
/كةةر ا بةةن حيةةدر ما ة بتةةار خ  2019/3/13للمةةدة المتبقيةةة للةةدورة الحاليةةة والمنتهيةةة ف ة 2019/6/21

ال

مرف السيرة الذالية )
 -8التصةةو ت عل ة انتأةةاء أعضةةاء مجلةةس اإلدارة للةةدورة القادمةةة والت ة سةةتبدأ إعتبةةا ار مةةن لةةار خ  2019/6/22لمةةدة ثةةال
سنوات لنته ف  2022/06/21المرف السيرب الذاليه للمرشحين).
 -9التصو ت عل لئكي لجنة المراجعة ولحديد مهامهةا و ةواش عملهةا ومكافةعت أعضةائها للةدورة القادمةة والتة لبةدأ اعتبةا ار
من لار خ  2019/06/22ولمدة ثال

سنوات لنته ف  ، 2022/06/21علما شأي المرشحين ها :

 -1األستاذ  /عز ز محمد القحطان .
 – 2الدكتور  /عبد العز ز بن عبد الرحمن الفر اي .
 -3الدكتور  /ناصر بن حمد السيف المرف السيرة الذاليه للمرشحين) .
 -10التصو ت علة األعمةال والعقةود التة سةتتا بةين الئةركة وعضةو مجلةس اإلدارة األسةتاذ صةالل محمةد الحمةادي مصةلحة
مباشرة  .علما شأي طبيعة التعام عبارة عن إةجار مبان سكنيه لألطباء واألدار ين كما بلغت قيمة التعامة للعةا السةاب
 2018مبلغ  8.441.500ر ال علما شأنه ال يوجد شروط لفضيلية  .ال مرف ).

 -11التصةةو ت عل ة صةةر مكافةةعت ألعضةةاء مجلة ةس اإلدارة المسةةتقلين عةةن العةةا  2018شمبلةةغ إجمةةال قةةدرب 600.000
ر ال .
كمةا ةحة ل ة مسةاها مةن المسةةاهمين المقيةدين فة سةج مسةاهم الئةةركة لةد مركةةز اإليةداع بنهاةةة جلسةةة التةداول التة
لسب اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحس

األنظمة واللوائل .و كوي اجتمةاع الجمعيةة العامةة العادةةة صةحيحا

إذا حضرة مساهموي ةمثلوي ربع رأس المال عل األق  .كما ةح للمساها لوكي شةأص أخةر عنةه فة الحضةور شموجة
لوكي خط عل أال ةكوي عضوا ف مجلس اإلدارة أو موظفا ف الئركة ،وأي ةكةوي مصةادقا عليةه مةن :الغةر التجار ةة
الصةناعية متة كةةاي المسةةاها منتسةةبا ألحةةدها أو إذا كةةاي المسةاها شةةركة أو محسسةةة اعتبار ةةة .إحةةد البنةةو المرخصةةة أو
األشةةأاا المةةرخص لهةةا ف ة الممل ةةة شةةر طة أي ةكةةوي للموك ة حسةةاء لةةد البنةةك أو الئةةأص المةةرخص لةةه الةةذي ةقةةو
شالتصةدي  .كتاشةة العةةدل أو األشةأاا المةةرخص لهةا شأعمةةال التوثية  .وعلة المسةاها أو وكيلةةة لزو ةد الئةةركة بنسةأة مةةن
التوكي قب يومين عل األق من موعد انعقاد الجمعية ،وإرسال إل
عنة ة ة ةواي الئ ة ة ةةركة :ش ة ة ةةركة الحم ة ة ةةادي للتنمي ة ة ةةة واالس ة ة ةةتثمار ا-ء  55004الر ة ة ةةاض  11534او علة ة ة ة الف ة ة ةةاكس رق ة ة ةةا
0112319999
لالستفسار يرج االلصال عل هالف  0112329999أو بر د ال ترون invest@alhammadi.com
وعل الوكي إبراز أص التوكي قب انعقاد الجمعية ،كما ةج

علة جميةع المسةاهمين  /الوكية احضةار الهو ةة الوطنيةة.

كما أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين

تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فررز اصوروات علمةا شأنةه سةيكوي شامكةاي المسةاهمين المسةجلين فة خةدمات لةداوالل
التصو ت عن شعد عل بنود الجمعية ابتداءا من الساعة ال 10صباحا) يةو  2019/ 6 /12الموافة

1440/ 10 / 09

ه ة وحتة السةةاعة ال 4مسةةاءا) مةةن يةةو انعقةةاد الجمعيةةة ،وسةةيكوي التسةةجي والتصةةو ت فة خةةدمات لةةداوالل متاحةةا ومجانةةا
لجميع المساهمين شاستأدا الراش التال www.tadawulaty.com.sa:

