
 

 ٤من۱صفحة

 محضر اجتماع ا�جمعية العامة العادية (االجتماع األول) ملساهمي شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم 

 م٠٥/٠٥/٢٠٢٠هـ املوافق ١٢/٠٩/١٤٤١املنعقد يوم الثالثاء 

 

قع السوق املالية بناًء ع�� دعوة مجلس اإلدارة املوجهة ملساهمي الشركة �حضور اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية والذي تم إعال��ا بمو 

) ٥٧لسنة  ١٨٩٢٠) الصادرة بالعدد رقم (الر�اضم، و�شرها �� ال�حيفة اليومية (٠٩/٠٤/٢٠٢٠ه املوافق ١٦/٠٨/١٤٤١السعودية "تداول" بتار�خ 

 لقرار مجلس هيئة السوق املالية الصادر بتار�خ  ).٩صفحة رقم (م   ١٢/٠٤/٢٠٢٠هـ املوافق  ١٩/٠٨/١٤٤١ وتار�خ
ً
م املتضمن ١٦/٠٣/٢٠٢٠وتطبيقا

 واالكتفاء �عقدها ع�� وسائل التقنية ا�حديثة وذلك 
ً
 ، (COVID-19) كورونا ا�جديد�حد من انتشار فايروس ل�عليق عقد ا�جمعيات حضور�ا

، ١١:٠٠ة (�� تمام الساعصو�ي) وسائل التقنية ا�حديثة (مرئي/عن طر�ق  وعليھ فقد ا�عقد االجتماع بمقر الشركة الرئي��ي بمدينة الر�اض
ً
) مساءا

 و�حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة التالية اسما��م:نائب رئيس مجلس اإلدارة  -د ـالراشبن راشـد  ز�ز ــعبدالع برئاسة االستاذ/

ـــمد ســالم الســــري األستاذ / أحمـــد  .١    بن محـ

 الرقطان بن عبدالرحمن االستاذ/ عبد العز�ز  .٢

ــد  .٣ ــد بن ع�� أحاألستاذ / أحمـــ   الشـــدوي مــ

 الدكتور/ عبدالعز�ز بن عبد الرحمن القو�ـــز   .٤

  اليحيى  بن عبدالعــز�ز  املهندس/ عبداملحسن .٥

ــد  .٦ ـــ ـــان   بن عبد الرزاق املهندس / الوليـ ـــ  الدريعــ

 -: أعتذر عن حضور ا�جمعيةوقد 

ـــز�ز  ــبن حماد ناصر األستاذ/ عبـدالعـ ــالبــل��ـ  مجلس اإلدارةرئيس   - د ـ

 لقرار مجلس هيئة  ، الدار –وحضر االجتماع ممثلو مراج�� ا�حسابات مكتب عبد هللا البصري وشر�اؤه للمحاسبة 
ً
وعدم حضور املساهم�ن تنفيذا

،  السوق املالية 

 افتتح رئيس ا�جمعية االجتماع بال��حيب بالسادة ا�حضور ١١:٠٠حيث أنھ �� الساعة (
ً
وأعلن ا�عقاد ا�جمعية  قنية ا�حديثةع�� وسائل الت) مساءا

  -املساهم�ن عن �ُعد ع�� النحو التا�� : حضور حيث بلغت �سبة ها �عقادإلالنصاب الالزم كتمال إل

 النسبة عدد األسهم عدد املساهم�ن ا�حضور 

 %٥٠٫٥٢ ٢٢٬٧٣٢٬٩٤٧ ٩٧ (عن �عد) اإللك��و�يا�حضور 

 لنظ
ً
 طبقا

ً
 ام الشر�ات والنظام األسا��ي للشركة.و�ذلك ي�ون ا�عقاد ا�جمعية �حيحا

 ل�جمعية -وأو�ح رئيس ا�جمعية بأنھ تم �عي�ن األستاذ/ عادل أم�ن عثمان 
ً
، كما تم اختيار أعضاء �جنة مراجعة وفرز  سكرت��ا

 . محمود عبدالرحمن �سن األستاذ/ و  ـ  أمجد رضا غالم رسول األصوات واملكونة من األستاذ/ 

ءة جـدول أعمـال ا�جمعيـة العامـة ع�ـ� السـادة املسـاهم�ن وا�حاضـر�ن ثـم طلـب رئـيس ا�جمعيـة مـن ممثـل مراج�ـ� ا�حسـابات �عد ذلك تـم البـدء بقـرا

ذات العالقـة، وأبـدى املتعلقـة بتعـامالت األطـراف م والبنـود ٣١/١٢/٢٠١٩بتالوة تقر�ر مراقب ا�حسابات والقوائم املالية عـن السـنة املاليـة املن��يـة �ـ� 

 ،  وذلك من خالل وسائل التقنية ا�حديثة (مرئي / صو�ي) استعداده للرد ع�� أي استفسارات من قبل املساهم�ن�حسابات ممثل مراج�� ا

 . ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل املساهم�ن

 ألعمال.و�عد االن��اء من ذلك طلب رئيس ا�جمعية خروج ممثلو مراجع ا�حسابات من ا�جلسة الستكمال مناقشة بنود جدول ا 
 



 

 ٤من۲صفحة

 .السنوي ع�� السادة املساهم�نبتالوة تقر�ر �جنة املراجعة  - أحمد محمد سالم السري �عد ذلك قام رئيس �جنة املراجعة األستاذ/ 

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للر�ع الثا�ي والثالث والسنوي من العام املا�� وتم استعراض عروض مراج�� ا�حسابات الذين تقدموا 

العظم والسديري وال الشيخ وشر�اؤهم محاسبون  /بتعي�ن مراجع ا�حسابات السادةأوصت ال�جنة ، حيث م٢٠٢١م، والر�ع األول من عام ٢٠٢٠

 ) ألف ر�ال سعودي.٦١٦٬٠٠٠ وشر�اه بأ�عاب قدرها(ومراجعون قانونيون 

تم استقبال حيث ،أسئل��م إ�� املجلس حسب جدول األعمالو�عد ذلك أعلن رئيس ا�جمعية عن فتح باب املناقشة للمساهم�ن وتوجيھ 

  ع��  أسئلة وأستفسارات املساهم�ن
ً
 التا��:ع�� النحو أسئل��م �انت و ( تداول ) ع�� السوق املالية  األيميل املعلن عنھ مسبقا

 

 هل سيكون هناك أندماج �� مجموعة شر�ات ا�خليج ، أو عمل اي توسعات �� مناطق أخرى ؟ س: 

 عام ،عدا �عض الفرص ا�خاصة باملدارس.  ٢٠٢٠�� مناطق أخرى فليس هناك توسعات �� التوسعاتأي إندماجات �� املجموعة،أما يس هناك لج: 
 

م�ى �شهد أستقرار �� ار�اح الشركة ، وما�� محر�ات النمو املستقبلية ، وهل هناك خطط للتوسع �� املدارس مع املطور��ن س: 

 توسع �� التدر�ب االلك��و�ي ؟ العقار��ن ، وهل هناك 

متعدده ومتغ��ه فقطاع التدر�ب يتغ�� بمتغ��ات متطلبات سوق العمل ، واملدارس �� نمو ، وقطاع األتصال تحكمھ العقود قطاعات الشركة ج: 

لتوسع �� املدارس قائم مع املطور��ن واملناقصات ، و�الطبع مهمة اإلدارة �� املوازنة ب�ن هذه املتغ��ات �خلق أستقرار لألر�اح واملساهم�ن ، وا

 العقار��ن ، أو عن طر�ق التمو�ل ، وكذلك هناك توسع �� التدر�ب األلك��و�ي . 
 

 هل هناك خطة للتوسع �� فروع الشركة �� مناطق أخرى غ�� املوجودة االن ؟ س: 

 فروع الشركة متواجده �� معظم مدن اململكة ، وليس هناك خطط للتوسع  ج:
ً
  (COVID-19) وخاصة تحت الظروف الراهنة � مناطق أخرى � حاليا

 

فحص ومراجعة نتائج إجما�� التصو�ت املستلمة من شركة مركز إيداع األوراق �عد ذلك طلب رئيس ا�جمعية من عضوا �جنة جمع وفرز األصوات 

 -حيث �انت نتائج التصو�ت لبنود ا�جمعية كما ي��: املالية

 بنود ا�جمعية  

 ممتنعون  غ�� املوافقون  املوافقون  نص البند

 البند األول 

نت�ي �� 
ُ
 م .٢٠١٩-١٢-٣١التصو�ت ع�� القوائم املالية للشركة عن العام املا�� امل

٢٢٬١٨٥٬١٥٣ 

٩٧٫٥٩% 

٥٣٤٬٧٨٦ 

٢٫٣٥% 

١٣٬٠٠٨ 

٠٫٠٦% 

 البند الثا�ي

نت�ي ��  
ُ
 م .٢٠١٩-١٢-٣١التصو�ت ع�� تقر�ر ُمراجع حسابات الشركة عن العام املا�� امل

٢٢٬١٤٣٬٢٧٠ 

٩٧٫٤٠% 

٥٧٦٬٦٦٩ 

٢٫٥٤% 

١٣٬٠٠٨ 

٠٫٠٦% 

 البند الثالث

نت�ي �� 
ُ
 م.٢٠١٩-١٢-٣١التصو�ت ع�� تقر�ر مجلس إدارة الشركة عن العام املا�� امل

٢٢٬١٣١٬٦٥٦ 

٩٧٫٣٦% 

٥٢٬٩٣٢ 

٠٫٢٣% 

٥٤٨٬٣٥٩ 

٢٫٤١% 

 البند الرا�ع

ة ـــــة وتدقيق القوائم املاليــــــة، وذلك لفحص ومراجعــــة املراجعــــــاًء ع�� توصية �جنـــــملر�ح�ن بنالتصو�ت ع�� �عي�ن مراجع حسابات الشركة من ب�ن ا

 م وتحديد أ�عابھ.٢٠٢١م والر�ع األول من العام املا�� ٢٠٢٠( الثا�ي والثالث والرا�ع والسنوي ) من العام املا��  لألر�اع 
 

 د األسهمعد النسبة أسماء األعضاء املر�ح�ن 

 
العظم والسديري وال الشيخ وشر�اؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون  /السادة

 .ألف ر�ال )٦١٦٬٠٠٠(تقدم �عرض بقيمتھ  
٢١٬٥٣٠٬٩٠٠ %٩٤٫٧١ 

 
 محمد العمري وشر�اؤهم للمحاسبة  .مكتب د /السادة

 .ألف ر�ال )٨٩٠٬٠٠٠(تقدم �عرض بقيمة 
١٬٠٩٥٬٨٠٧ %٤٫٨٢ 

 ١٠٦٬٢٤٠ %٠٫٤٧ ملمتنع�نا



 

 ٤من۳صفحة

 بنود ا�جمعية  

 ممتنعون  غ�� املوافقون  املوافقون  نص البند

 البند ا�خامس

نت�ي �� التصو�ت ع�� توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ار�اح نقدية ع�� املساهم�ن عن العام ا
ُ
ملا�� امل

) من القيمة االسمية %٢٫٥) ر�ع ر�ال ل�ل سهم وال�ي �عادل �سبة (٠٫٢٥م بواقع (٣١/١٢/٢٠١٩

 ومائتان وخمسون ألف ر�ال، ١١٫٢٥٠٫٠٠٠للسهم الواحد بمبلغ إجما�� قدره (
ً
) إحدى عشر مليونا

قيدين �� �جل مساهمي ع�� أن تكون األحقية للمساهم�ن املالك�ن لألسهم يوم ا�عقاد ا�جمعية وامل

الشركة لدى مركز اإليداع �� ��اية ثا�ي يوم تداول ي�� تار�خ ا�عقاد ا�جمعية وسيتم اإلعالن عن 

.
ً
 تار�خ توزيع األر�اح الحقا

٢٢٬٧١٥٬١٦١ 

٩٩٫٩٢% 

٥٬١٧٩ 

٠٫٠٢% 

١٢٬٦٠٧ 

٠٫٠٦% 

 البند السادس

نت�ي �� التصو�ت ع�� إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام امل
ُ
 م .٢٠١٩-١٢-٣١ا�� امل

 مالحظة : ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضرون التصو�ت ع�� هذا البند.

٦٬١٦٩٬٠١٥ 

٩١٫٠٩% 

١٣٬٠٨٠ 

٠٫١٩% 

٥٩٠٬٦٢٢ 

٨٫٧٢% 

 البند السا�ع

) �سعمائة الف ر�ال كم�افآة ألعضاء مجلس إدارة الشركة  ٩٠٠٫٠٠٠التصو�ت ع�� صرف مبلغ (

نت�ي �� عن العام املا�� 
ُ
) مائة الف ر�ال ل�ل عضو مجلس إدارة ١٠٠٫٠٠٠م ، بواقع (٢٠١٩-١٢-٣١امل

 ) مائتان الف ر�ال لرئيس مجلس اإلدارة.٢٠٠٫٠٠٠و (

٦٬١٠٤٬٢٦٣ 

٩٠٫١٣% 

٦٣٨٬٩٣٠ 

٩٫٤٣% 

٢٩٬٥٢٤ 

٠٫٤٤% 

 البند الثامن

�خيص الوارد التصو�ت ع�� تفو�ض مجلس إدارة الشركة بصالحية ا�جمعية العامة للمساهم�ن بال�

) من املادة ا�حادية والسبعون من نظام الشر�ات ، وذلك ملدة عام من تار�خ موافقة ١�� الفقرة (

 
ً
ا�جمعية العامة للمساهم�ن أو ح�ى ��اية دورة مجلس اإلدارة املفوض أ��ما اسبق ، وذلك وفقا

 لنظام  للشروط الواردة �� الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق 
ً
املالية تنفيذا

 الشر�ات ا�خاصة �شر�ات املساهمة املدرجة .

٢٢٬٦٤٦٬٨٧٣ 

٩٩٫٦٢% 

١٤٬٢٣٤ 

٠٫٠٦% 

٧١٬٨٤٠ 

٠٫٣٢% 

 البند التاسع

التصو�ت ع�� األعمال و الُعقود ال�ي ستتم ب�ن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم وشركة ا�خليج 

ز�ز بن حماد البل��د ـــــمجلس اإلدارة : األستاذ: عبد الع ة وال�ي إلعضاءـــللكمبيوتر واملعدات االلك��وني

( عضو غ�� تنفيذي) ، واألستاذ: عبد العز�ز بن راشد الراشد ( عضو غ�� تنفيذي) واألستاذ: أحمد 

بن ع�� الشدوي ( عضو غ�� تنفيذي)،واألستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غ�� تنفيذي) مص�حة 

ـــ�� م�اتب من شركة  غ�� مباشرة ف��ا (أطراف ذات عالقة)،وطبيعة التعامالت عبـارة عن عقد تأجـ

ــ�� مر�ع . ١٣٦٦ا�خليــــج للتــدر�ب والتعليم بمساحة إجماليـــة قـدرها (  ) الف وثالثمائة وستة وستون مــ

ـــة العقــد (   ، مدة العقد (١٫٣٦٦٫٠٠٠قيمـ
ً
) ٣) مليون وثالثمائة وستة وستون الف ر�ال سنو�ا

) مليون وثالثمائة وستة ١٫٣٦٦٫٠٠٠م مبلغ وقــدره ( ٢٠١٩نوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام س

 وستون الف ر�ال وال يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية. 

٢٢٬٠١٢٬٩٦٩ 

٩٦٫٨٤% 

٦٤٤٬٢٠٢ 

٢٫٨٣% 

٧٥٬٧٧٦ 

٠٫٣٣% 

 البند العاشر

خليج للتدر�ب و التعليم وشركة الفلك التصو�ت ع�� األعمال و الُعقود ال�ي ستتم ب�ن شركة ا�

للمعدات والتجه��ات االلك��ونية وال�ي إلعضاء مجلس اإلدارة : األستاذ: عبد العز�ز بن حماد البل��د 

( عضو غ�� تنفيذي) ، واألستاذ: عبد العز�ز بن راشد الراشد ( عضو غ�� تنفيذي) واألستاذ: أحمد 

ستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غ�� تنفيذي) بن ع�� الشدوي ( عضو غ�� تنفيذي) ، واأل 

مص�حة غ�� مباشرة ف��ا (أطراف ذات عالقة)،وطبيعة التعامالت عبارة عن عقد إستئجار مب�ى 

) أر�عة االف م�� مر�ع . قيمة العقد ٤٠٠٠لشركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (

م ٢٠١٩) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام ٧( ) �سعمائة الف ر�ال ، مدة العقد٩٠٠٫٠٠٠(

 ) �سعمائة الف ر�ال وال يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .٩٠٠٫٠٠٠مبلغ وقدره ( 

٢٢٬٠٥٠٬٠٩٠ 

٩٧٫٠٠% 

٦٠٧٬٠٨١ 

٢٫٦٧% 

٧٥٬٧٧٦ 

٠٫٣٣% 



 

 ٤من٤صفحة

 بنود ا�جمعية  

 ممتنعون  غ�� املوافقون  املوافقون  نص البند

 البند ا�حادي عشر

والتعليم وشركة الفلك  التصو�ت ع�� األعمال و الُعقود ال�ي ستتم ب�ن شركة ا�خليج للتدر�ب

للمعدات والتجه��ات االلك��ونية وال�ي إلعضاء مجلس اإلدارة : األستاذ: عبد العز�ز بن حماد البل��د 

( عضو غ�� تنفيذي) ، واألستاذ: عبد العز�ز بن راشد الراشد ( عضو غ�� تنفيذي) واألستاذ: أحمد 

ن محمد السري ( عضو غ�� تنفيذي)) بن ع�� الشدوي ( عضو غ�� تنفيذي) ، واألستاذ: أحمد ب

مص�حة غ�� مباشرة ف��ا (أطراف ذات عالقة)،وطبيعة التعامالت عبارة عن أتفاقية تقديم خدمات 

إستشار�ة من الشركة لشركة الفلك �� مجال التوظيف واستقطاب العمالة املتخصصة وعمل 

) مليون ١٫٥٠٠٫٠٠٠. قيمة العقد ( الدورات التدر�بية ال�ي تؤهل املوظف�ن القيام بمهامهم الوظيفة 

 ، مدة العقد (
ً
م مبلغ وقدره ٢٠١٩) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام ١وخمسمائة الف ر�ال سنو�ا

 ) مليون وخمسمائة الف ر�ال وال يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية . ١٫٥٠٠٫٠٠٠( 

٢٢٬٠٥٤٬٢١٢ 

٩٧٫٠٢% 

٦٠٢٬٩٥٩ 

٢٫٦٥% 

٧٥٬٧٧٦ 

٠٫٣٣% 

 لثا�ي عشرالبند ا

التصو�ت ع�� األعمال و الُعقود ال�ي ستتم ب�ن شركة ا�خليج للتدر�ب و التعليم وشركة الفلك 

للمعدات والتجه��ات االلك��ونية وال�ي إلعضاء مجلس اإلدارة : األستاذ: عبد العز�ز بن حماد البل��د 

� تنفيذي) واألستاذ: أحمد ( عضو غ�� تنفيذي) ، واألستاذ: عبد العز�ز بن راشد الراشد ( عضو غ�

بن ع�� الشدوي ( عضو غ�� تنفيذي) ، واألستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غ�� تنفيذي) 

مص�حة غ�� مباشرة ف��ا (أطراف ذات عالقة)،وطبيعة التعامالت عبارة عن أتفاقية لشراء املعدات 

ت والتجه��ات االلك��ونية، واملنتجات األلك��ونية ال�ي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدا

 ،مدة العقد (١٫٠٠٠٫٠٠٠قيمة العقد(
ً
) سنة،وقد بلغت قيمة التعامل لعام ١)مليون ر�ال سنو�ا

) خمسمائة وواحد الف وسبعمائة وأر�عة وثالثون ر�ال وال يوجد  ٥٠١٫٧٣٤م مبلغ وقدره ( ٢٠١٩

 بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .

٢٢٬٠٥٢٬٧١٤ 

٩٧٫٠١% 

٦٠٤٬٤٥٧ 

٢٫٦٦% 

٧٥٬٧٧٦ 

٠٫٣٣% 

و�ذلك يكون قرار اجتماع ا�جمعية ع�� جدول أعمال ا�جمعية العامة العادية �� املوافقة بأغلبية األصوات ع�� �افة بنود جدول 

وشر�اه لفحص العظم والسديري وال الشيخ وشر�اؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون  /األعمال، وتم �عي�ن مراج�� ا�حسابات السادة

م ٢٠٢١م والر�ع األول من العام املا�� ٢٠٢٠راجعة وتدقيق القوائم املالية للر�ع الثا�ي والثالث والرا�ع والسنوي من العام املا�� وم

 بأنھ لم يصوت أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضرون ع�� البند السادس املتعلق ع�� إبراء ذمة ٦١٦٬٠٠٠بأ�عاب (
ً
) ألف ر�ال سعودي، علما

م، وكذلك البند السا�ع املتعلق بم�افاة أعضاء مجلس إدارة الشركة ٣١/١٢/٢٠١٩دارة عن السنة املالية املن��ية �� أعضاء مجلس اإل 

نت�ي �� 
ُ
 ��م. ةم, كما لم يصوت ذوي العالقة ا�حاضرون ع�� البنود املتعلق٢٠١٩-١٢-٣١عن العام املا�� امل

سم مجلس إدارة الشركة و�افة منسو���ا الشكر أنفس اليوم حيث قدم رئيس ا�جمعية ب ساء) م ١١:٥٥ الساعة (�� تمام هذا وقد انت�ى االجتماع 

  . واملشاركة الفعالة للمساهم�ن بحضورهم هذا االجتماععن �ُعد �جميع ا�حاضر�ن 

ــ  ق،،،وهللا املوفــ
 

 رئيس ا�جمعية سكرت�� ا�جمعية

 دـالراشـد بن راش ز�ز ــعبدالعاألستاذ/  األستاذ/ عادل ام�ن عثمان

 

 

 

 

 

  

 




