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تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة
غ ﺮ العادية ال تضمنت املوافقة ع ى زيادة رأس مال الشركة
يسر ش ــركة الخلي ــج للتدريب والتعليم أن تعلن عن نتائ ــج إجتماع الجمعي ــة العام ــة غ ـ ﺮ الع ــادية ال تضمنت زيادة رأس مال
ً
الشركة )االجتماع الثــاني( والذي عقد بمقر الشركة الرئيﺴ بمدينة الرياض بشارع رقم ) (٦٤املتقاطع شرقا مع شارع العليا
العام مب رقم ) (٩ب ي العليا  ،ي تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثالثاء  ٨شعبان ١٤٣٩هـ املوافق  ٢٤أبريل
ً
ً
٢٠١٨م وذلك نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني الالزم لإلجتماع األول واملحدد له الساعة السادسة والنصف مساءا وتم
عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من االجتماع األول والذي اكتمل به النصاب القانوني الالزم النعقادﻩ حيث بلغت نسبة
الحضـور )  (% ٤٣٫٣٧من رأس املال  .وقد جاءت نتائج التصويت ع ى جدول أعمال الجمعية ع ى النحو التا ي :
)أنظر املرفق(

نتائج أجتماع الجمعية العامة غ ﺮ العادية
لشركة الخليج للتدريب والتعليم ال تضمنت زيادة رأس مال الشركة )االجتماع الثاني (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١املوافقة ع ى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املن ية ي ٢٠١٧-١٢-٣١م.
ُ
 .٢املوافقة ع ى تقرير ُمراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املن ية ي ٢٠١٧-١٢-٣١م .
ُ
 .٣املوافقة ع ى القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املن ية ي ٢٠١٧-١٢-٣١م .
 .٤املوافقة ع ى تعي ن مراجع الحسابات للشركة مكتب عبد ﷲ البصري وشركاؤﻩ للمحاسبة -الدار ) (GRANT THORNTONمن ب ن املرشح ن
ً
بناء ع ى توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املا ي ٢٠١٨م
والربع األول من عام ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
 .٥املوافقة ع ى توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح ع ى املساهم ن عن السنة املالية املن ية ي ٢٠١٧-١٢-٣١م بواقع )  (٠٫٥نصف ريال لكل سهم
وال تعادل نسبة ) (%٥من القيمة االسمية للسهم الواحد بمبلغ إجما ي قدرﻩ )  ( ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠عشرون مليون ريال  ،ع ى أن تكون األحقية
للمساهم ن املالك ن لألسهم يوم انعقاد الجمعية واملقيدين ي سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع ي اية ثاني يوم تداول ي ي تاريخ إنعقاد
ً
الجمعية وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقا.
ُ
 .٦املوافقة ع ى إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من املسؤولية عن إدار م للشركة خالل السنة املالية املن ية ي ٢٠١٧-١٢-٣١م .
 .٧املوافقة ع ى صرف مكافآة إلعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ ) ( ٩٠٠٫٠٠٠تسعمائة الف ريال عن السنة املالية املن ية ي ٢٠١٧-١٢-٣١م .
بواقع ) (١٠٠٫٠٠٠مائة الف ريال لكل عضو  ،و ) (٢٠٠٫٠٠٠مائتان الف ريال لرئيس مجلس اإلدارة.
 .٨املوافقة ع ى توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال الشركة من  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال ا ي  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال وال تمثل زيادة بنسبة قدرها
 % ١٢٫٥من رأس مال الشركة وذلك لدعم التوسعات ال تقوم ا الشركة ي مجال إنشاء املشاريع التعليمية .وستتم الزيادة ي رأس املال عن
طريق رسملة  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ريال من حساب االرباح املبقاة  ،حيث يبلغ عدد االسهم قبل الزيادة  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠سهم ويصبح بعد الزيادة
 ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠سهم وذلك من خالل منح اسهم مجانية بمعدل ) (١سهم مقابل كل ) (٨أسهم قائمة،وسوف تكون أحقية اسهم املنحة للمساهم ن
املالك ن لألسهم يوم إنعقاد الجمعية واملقيدين ي سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع ي اية ثاني يوم تداول ي ي تاريخ االستحقاق.
 .٩املوافقة ع ى تعديل نص املادة  ٧من النظام األساﺳ للشركة و املتعلقة برأس املال لتتوافق مع الزيادة املق ﺮحة ي رأس مال الشركة .
 .١٠املوافقة ع ى تعديل نص املادة  ٨من النظام األساﺳ للشركة و املتعلقة برأس املال لتتوافق مع الزيادة املق ﺮحة ي رأس مال الشركة .
 .١١املوافقة ع ى األعمال و ُ
العقود ال ستتم ب ن الشركة و شركة الفلك للمعدات والتجه ات االلك ﺮونية وال ﺮخيص ا لعام قادم وال إلعضاء
مجلس اإلدارة مصلحة ف ا مباشرة أو غ ﺮ مباشرة )أطراف ذات عالقة( وطبيعة التعامالت عبارة عن عقد إس ـ ـتئجار مب لشركة الخليج للتدريب
ً
والتعليم بمساحة إجم ــالية ق ــدرها ) (٤٠٠٠أربعة االف م ﺮ مربع  .قيمة العقد )  (١٫٠٨٠٫٠٠٠مليون وثمانون الف ريال سنويا  ،مدة العقد )(٧
سنوات  ،لصالح أعضاء مجلس اإلدارة التا ي أسما م  :األستاذ :عبد العزيز بن حماد البل د  ،واألستاذ :عبد العزيز بن راشد الراشد  ،واألستاذ:
أحمد بن ع ي الشدوي  ،واألستاذ :أحمد بن محمد السري  .وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧م مبلغ وقدرﻩ )  (١٫٠٨٠٫٠٠٠مليون
وثمانون الف ريال وال يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .
 .١٢املوافقة ع ى األعمال و ُ
العقود ال ستتم ب ن الشركة و شركة الخليج للكمبيوتر واملعدات االلك ﺮونية وال ﺮخيص ا لعام قادم وال إلعضاء
مجلس اإلدارة مصلحة ف ا مباشرة أو غ ﺮ مباشرة )أطراف ذات عالقة( وطبيعة التعامالت عبارة عن عقد تأج ﺮ مكاتب من شركة الخليج للتدريب
والتعليم بمساحة إجمالية قدرها )  (١٣٦٦الف وثالثمائة وستة وستون م ﺮ مربع  .قيمة العقد )  (١٫٣٦٦٫٠٠٠مليون وثالثمائة وستة وستون
ً
الف ريال سنويا  ،مدة العقد ) (٣سنوات ،لصالح أعضاء مجلس اإلدارة التا ي أسـ ــما م  :األستاذ :عبد العزيز بن حماد البل د  ،واألستاذ :عبد
العزيز بن راشد الراشد ،واألستاذ :أحمد بن ع ي الش ـ ـدوي ،واألستاذ :أحم ـ ـد بن محمد السري  .وقد بلغت قيمـ ـة التعامل للعـ ـام السابق ٢٠١٧م
مبلغ وقـ ــدرﻩ )  (١٫٣٦٦٫٠٠٠مليون وثالثمائة وستة وستون الف ريال .وال يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.
 .١٣املوافقة ع ى األعمال و ُ
العقود ال ستتم ب ن الشركة و شركة الفلك للمعدات والتجه ات االلك ﺮونية وال ﺮخيص ا لعام قادم وال إلعضاء
مجلس اإلدارة مصلحة ف ا مباشرة أو غ ﺮ مباشرة )أطراف ذات عالقة( وطبيعة التعامالت عبارة عن أتفاقية تقديم خدمات إستشارية من
الشركة لشركة الفلك ي مجال التوظيف واستقطاب العمالة املتخصصة وعمل الدورات التدريبية ال تؤهل املوظف ن القيام بمهامهم الوظيفة
ً
 .قيمة العقد )  (١٫٥٠٠٫٠٠٠مليون وخمسمائة الف ريال سنويا  ،مدة العقد سنة ميالدية  ،لصالح أعضاء مجلس اإلدارة التا ي أسما م :
األستاذ :عبد العزيز بن حماد البل د  ،واألستاذ :عبد العزيز بن راشد الراشد  ،واألستاذ :أحمد بن ع ي الشدوي  ،واألستاذ :أحمد بن محمد
السري  .وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧م مبلغ وقدرﻩ )  (١٫٥٠٠٫٠٠٠مليون وخمسمائة الف ريال ،وال يوجد بالعقد أى شروط أو
مزايا تفضيلية.

