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 تمهيد:

 ماٍض عريق

ة طموحة على يد الشيخ / محمد بن إبراهيم الخضير في العام ” الشركة الوطنية للتربية والتعليم“بدأت  م بتأسيس 1958هـ / 1378مسيرة رياديِّ

ت في حينها مرحلتي رياض األطفا” ية مدارس التربية النموذج“ سة ألول مدرسة تعليم للفتيات ل والمرحلة االبتدائية للبنين والبنات، ضَمِّ مؤس ِّ

ن ثم بعدها في شارع طالبًا وطالبة في مباٍن مستأجرة في مقرها األول في حي الملز في شارع الستي 50في مدينة الرياض قوامها حوالي 

 مراحل.ي الريان بمرافق متكاملة تستقبل كافة الم تشييد مباٍن مدرسية في ح1980هـ / 1400ر، إلى أن تم في العام جري

م بتحول هذا الكيان التعليمي إلى أول شركة مساهمة مغلقة في 2002هـ / 1423وتتويجًا لمسيرة إنجازاتها، حدثت النقلة النوعية في العام 

لة في المملكة العربية” ة والتعليمالشركة الوطنية للتربي“طاع التعليمي تحت مسمى الق  (.346السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ) مسَجِّ

 حاضر مشر ِّف

ألف طالٍب وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض األطفال واالبتدائية  15تضم الشركة مجمعات تعليمية عمالقة تتسع ألكثر من 

 ي.ب برنامج التعليم الدوللمتوسطة والثانوية وطالوا

عات كادٌر بشرى مك اسية أنشئت وفق أعلى المواصفات، وجمعت بين قاعات موظف، في مباٍن در 1500وٌن من قرابة يعمل في هذه المجمِّ

مليون متر احة تقدر بأكثر من ربع تعليمية وثقافية ومعامل ومختبرات علمية من جهة، ووسائل ترفيه وأندية رياضية من جهة أخرى، على مس

 مربع.

يع العديد من اتفاقيات الشراكة مع التعليمية وتأهيل مواردها البشرية من خالل توقحرصت الشركة في سياق عملها على تطوير العملية 

( وجوائز 9002ة )آيزو كبريات مؤسسات التعليم الدولية، كما حصلت على عدة شهادات عالمية معتمدة، كشهادة إدارة الجودة العالمي
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ز للقيادة وميداليات المشاركة ودروو ز، مثل جائزة التميِّ عض طالبها شرف تمثيل المملكة في اإلدارة لسنوات متتالية، فضالً عن نيل بع التميِّ

 العديد من المسابقات اإلقليمية والدولية.

 استشراف آفاق المستقبل

عات التعليمية م بالمملكة من خالل إنشع باالستثمار في التعليتسعى الشركة للقيام بعمليات االستحواذ والتوس اء وتشغيل عدد من المجمِّ

رها الجغرافي في جميع المناطق وفقًا للطاقات االستيعابية والدراسات االستراتيجية ي قادم السنوات، وتتطلع للتوسع في انتشاف

 االقتصادية.

  



 الرؤية
صصًا في نشر المعرفة ضمن أعلى ة، وأن تكون مرجعًا وطنيًا متخإدارة وتشغيل المنشآت التعليميأن تكون الشركة األولى في مجال 

 مواصفات العالمية.ال

 

 الرسالة
تسعى الشركة إلى تعزيز الجهود في التنمية البشرية من خالل االستثمار في المؤسسات التعليمية وتطويرها وإدارتها بشكل مستمر، 

 .نولوجية لمواكبة متغيرات العصروتقديم حلول معرفية وتك

 القيم

 لتطوير المستداما

 كفاءاتنا.عليمية واالستمرار في تطوير أدائنا وبالبحث عن أحدث الوسائل واألنشطة الت

ز  االلتزام بالتميِّ

 والقوانين.االلتزام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، في بيئة تربوية ملؤها االنضباط واحترام األنظمة 
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 المصداقية والشفافية

ًة من مستثمرين ومدرِّسين وطالب ول بشفافية ووضوح مالمصداقية بالتعام أولياء أمور، وحفظ حقوق المساهمين بصدق ع شركائنا كافِّ

 والمضيِّ قدمًا باالستثمار في مجال التعليم األهلي طريقًا للتنمية المستدامة. وأمانة،

 النزاهة

 الل الكود األخالقي للمهنة.بالصدق والمعايير األخالقية والرقابة الذاتية من خالنزاهة بالتزامنا 

 إضفاء قيمة مضافة

 يمة المضافة في التعليم األهلي.متوقع، وإضفاء الق التميز بتخطي ما هو

 تطبيق أعلى معايير السالمة

 التعليمية.االلتزام بتطبيق أعلى معايير األمن والسالمة في منشآتنا 

 العمل الجماعي

 ايير قياسية.في إنجاز الهدف وفق مع من اتخاذ قراراتهم المهنية، وإشراك الجميعالشراكة بالعمل على تنمية وتمكين موظفينا 

 اإلبداع واالبتكار

ر ثقافة االبتكار.   اإلبداع بإطالق روح المبادرة، لنمضي نحو األفضل ونجذِّ



 األهداف االستراتيجية للشركة

 تقديم تعليم نوعي عالمي المستوى والتوجه ضمن إطار تربوي. .1

 لذاتية وتنمية شخصياتهم.ت الطالب اتنمية قدرا .2

 عليم ما قبل الجامعي.المساهمة في تجويد مخرجات الت .3

 تنمية وتطوير االستثمار في مجال التعليم األهلي. .4

 المستثمر.المساهمة في تحقيق المردود المناسب لضمان استمرارية  .5

 خلق المزيد من فرص التوظيف في قطاع التعليم األهلي. .6

 ت العلمية والعملية لدى المعلمين.لتربوية والمهاراتطوير الكفاءات ا .7

 والرقي به، وتطوره في شتى مناحي الحياة.ناء المجتمع، المشاركة في ب .8

 جال التعليم.توفير البيئات التعليمية الحرة التي تشجع روح المبادرة واإلبداع في م .9

 نواحي القوة والمزايا التنافسية 

اذ القرارات داخلها، وتوزيع وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخواللوائح الداخلية التي تضمن الحوكمة: حيث تتوفر القوانين  •

ة واإلدارة والمساهمين وأصحاب والسلطات والواجبات وتوضيح العالقة بين األطراف المعنية المتمثلة في مجلس اإلدار المسئوليات

 رض في المصالح بين هذه األطراف، بل يؤدي إلى تحقيق مصالح المستثمرينالمصلحة، وذلك بالشكل الذي يؤدي إلى عدم وجود تعا

كمة الشركة باضطراد، ودعم قدرتها التنافسية، كما تساعد على توفير التمويل وتوليد األرباح، ويتم تطبيق آليات الحوويضمن نمو 

 بة على إنتاج المعلومات.والتي من أهمها: آليات المعايير المحاسبية، آليات قياس الجودة، آليات الرقا
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ها ووضوح الهيكل التنظيمي والسياسات ديد مجال نشاط الشركة والمستفيدين من خدماتالرؤية المستقبلية والتوجه االستراتيجي وتح •

 القرار للوصول إلى األداء المتفوق المستمر.واألطر الفلسفية التي تحكم اتخاذ 

أكبر الشركات  ما يؤهلها لتكون واحدة منليم العام األهلي والتي تقارب ستين عامًا مخبرة الشركة الطويلة والعميقة في قطاع التع •

رائدًا وموثوقًا في نقل  ي تطوير وإدارة المشاريع التعليمية األهلية في المملكة العربية السعودية ومرجعًا وطنياً المتخصصة ف

 المعرفة والتعليم.

وجي وجميع التسهيالت والدعم التكنولتية المميزة والمباني العصرية والتجهيزات والنموذج المدرسي الفريد لتوافر البنية التح •

 يق أهداف العملية التعليمية.المتطلبات لتحق

ئم الستقطاب أفضل المواهب والخبرات الوطنية والعربية تعتبر الموارد البشرية في الشركة أهم أصولها وهي في سعي دا •

التراكمية لتي تتميز بخبرتها مدربة والمزودة بالمؤهالت األكاديمية والمهنية وفق أفضل المعايير واوالعالمية التعليمية واإلدارية ال

إلنجاز المحددة في الخطط والعميقة والممارسات الفضلى التي تؤهلها لتحقيق رؤية وأهداف الشركة في ضوء مؤشرات ا

 االستراتيجية المتعاقبة.

لحة من جهة أخرى جهة ومع المستفيدين وأصحاب المصبيوت الخبرات الوطنية والعالمية من  تحرص الشركة على بناء شراكات مع أفضل •

 قرب لتحقيق األهداف المشتركة. والعمل معهم عن

لها الموارد المالية الالزمة والسيولة والمرونة الكافية لعمليات التوسعة  تحقق الشركة أرباحًا مضطردة خالل مسيرتها، مما وفر •

  قبلية بشكل مضمون.تها وأهدافها المستنتشار اعتمادًا على التمويل الذاتي بشكل كبير وتمكنها من إنجاز رؤيوالتطوير واال



 والعضو المنتدب. كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

لمعرفية التي كأول شركة مساهمة في القطاع التعليمي، لنسهم في التنمية العلمية وا” الوطنية للتربية والتعليمالشركة “أسسنا 

 ضارية.انتهجتها قيادتنا الحكيمة، ولنكون شركاء في النهضة الح

لت تحوالً هائالً في مسيرة العلم والمعرفة لإلنسانية بأسرها، بها ُنقلت مع …اقرأ   ارف، وُدونت علوم، وُبنيت حضارات.الكلمة التي شَكِّ

يادية قبل ستين ع خدمة  دف تقديمبه” ذجيةمدارس التربية النمو“امًا من خالل أولى مشاريعنا التعليمية إيمانا منا بـ )اقرأ(؛ بدأنا مسيرتنا الر ِّ

كأول شركة مساهمة ” نية للتربية والتعليمالشركة الوط“تعليمية نوعية متميزة بأعلى معايير الجودة. ومع بداية األلفية الجديدة؛ أسسنا 

ة. وها فية التي انتهجتها قيادتنا الحكيمة، ولنكون شركاء في النهضة الحضاريفي القطاع التعليمي، لنسهم في التنمية العلمية والمعر

تعليم بركيزتيه )اإلنسان، المعرفة(؛ بحت إحدى منارات التعليم، وبوابة تعبر منها األجيال نحو المستقبل. نستثمر في الهي شركتنا اليوم أص

ا في قطاع طوال السنوات الماضية على تطوير رفع معدالت األداء والتي حفظت مركزن، لذا حرصنا ”استثمار المستقبل“انطالقًا من إيماننا بأنه 

نتنا على امتداد مسيرتنا الطويلة أن نصبح من قادة هذا القطاع الذي يوفر عل التعليم األهلي، ى الدولة أعباء سنوية، ويرفد سوق العمل ومكِّ
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ق العوائد مع بين ركيزتين أساسيتين؛ تقديم مستوى تعليمي بمعايير متميزة، وتحقيبالكوادر الوطنية المؤهلة. وهنا يكمن سر نجاحنا في الج

 مرارية وتعزز مبدأ التطوير.التي تضمن االست

ى زيادة الوعي بأهمية االستثمار في قطاع التعليم األهلي في التنمية المجتمعية، لقد حققنا نجاحات كثيرة نفخر بها، وال نزال نطمح إل

آلراء والخبرات مين الجدد، ذوي األفكار وااد الوطني لمستوى أعلى من خالل العمل على استقطاب المزيد من الُمساهوالدفع باالقتص

طالب المملكة وخارجها، وتوفير ثالثة أضعاف فرص العمل الحالية،  والممارسات المتنوعة للوصول إلى تعليم ذي جودة وقيمة، يستوعب من

ع إلى تدشين حقبة جديدة من التعليم األهلي تتسم بالتطورمما سيسهم في رفع حجم االستثما ق خطة الت ر. كما نتطلِّ حول واإلبداع، وتحقِّ

طنية مع خبراتنا العريقة المتراكمة خالل العقود الماضية، الوطني ورؤية مملكتنا، معتمدين في ذلك على الله أوالً، ثم تضافر الجهود الو

 وتنوع مواردنا المعرفية.

 ق والمعين.والله الموف

 

 خالد بن محمد الخضير

 منتدبنائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو ال

 

 

  



 نبذة عن الشركة 
بموجب القرار الوزاري رقم تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية الشركة الوطنية للتربية والتعليم هي 

 14هـ )الموافق 1423جمادى األولى  04بتاريخ ( والصادر 1010178851والسجل التجاري رقم )م( 15/05/2002ه )الموافق 03/03/1423وتاريخ  346

 م(. ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة الرياض.2002يوليو 

رة م(، حيث تأسست المدرسة باسم الروضة السعودية لألطفال واعتمدت من وزا1958هـ )الموافق 1378ايات تأسيس الشركة إلى عام تعود بد

التربية النموذجية  م(، تم تغيير اسم المدرسة إلى مدرسة1959الموافق هـ )1379هـ. وفي عام 14/07/1378وتاريخ  15494المعارف آنذاك برقم 

م( تم إصدار ترخيص الفتتاح مدارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات. وفي عام 1986)الموافق هـ 1407وفي عام 

وتاريخ  001/1010006017النموذجية تحمل السجل التجاري رقم م( تم تأسيس فرع مؤسسة فردية باسم مدارس التربية 1991هـ )الموافق 1412

ريال سعودي، وكان نشاط فرع المؤسسة آنذاك مدارس بنين وبنات. وبموجب قرار  ( مليون ومائتا ألف1.200.000ه )هـ برأس مال قدر09/07/1412

، وتم ركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلةم( تحولت الش15/05/2002ه )الموافق 03/03/1423وبتاريخ  ،(346رة رقم )وزير التجا

م( 20/06/2006ه )الموافق 24/05/1427( مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف ريال. وفي 122,780,000رفع رأس المال نقدًا إلى )

( مائتا مليون ريال سعودي، ثم تم رفع رأس المال 200.000.000ال من خالل رسملة األرباح المبقاة وضخ مبالغ نقدية إلى )تمت زيادة رأس الم

م(، وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة 14/02/2016ه )الموافق 05/05/1437ة مليون ريال سعودي بتاريخ ( ثالثمائ300.000.000مرة أخرى إلى )

 امي. واالحتياطي النظ

ثالثة واربعون مليون ( 43.000.000ريال سعودي مقسم إلى )الثون مليون ث و ةأربعمائ( 430.000.000يبلغ رأس مال الشركة الدفترى الحالي )

     الواحد.( عشرة رياالت سعودية للسهم 10بقيمة اسمية قدرها )عادي سهم 
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 نشاط الشركة 
الجامعي( واالستثمار صة بالتعليم العام )قبل في تملك وإنشاء وإدارة وتشغيل المدارس الخا يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 والنوادي الرياضية لطالب المدارس.المجال الرياضي والترفيه في 

 وتزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل أربعة مجمعات تعليمية هي:

 رياض.األمير ماجد بن عبد العزيز، بحي الريان بمدينة المجمع الريان )المقر الرئيسي( والذي يقع على شارع  .1

 ياض. شارع الواحة، بحي الروابي بمدينة الرالواقع على  مجمع الروابي .2

 مجمع النزهة الواقع على شارع األمير مقرن بن عبد العزيز، بحي النزهة بمدينة الرياض. .3

 ض.مجمع قرطبة الواقع على شارع الصالح، بحي قرطبة بمدينة الريا .4

طالب  5,000الريان، و طالب وطالبة لمجمع 6,000طالب وطالبة، بواقع  17,200وتبلغ الطاقة االستيعابية القصوى للمجمعات األربعة مجتمعة نحو 

األطفال  طالبة لمجمع قرطبة الذي تم افتتاحه مؤخرًا ويقدم خدماته لمرحلة رياض 1.200وطالبة لكل من مجمعي الروابي والنزهة و

اإلداري أكثر من طالب وطالبة، كما يبلغ عدد الكادر التعليمي و 12.030ألولية. بينما يبلغ العدد الفعلي للطالب ما يقارب يدي والمرحلة اوالتمه

متر مربع. هذا، وتعكف الشركة حاليًا  255,000موظف وموظفة. علمًا بأن مساحة المجمعات المدرسية المذكورة مجتمعة تبلغ أكثر من 1.607

يقع المجمع متر مربع، و 29.000طالبة وطالبة وعلى مساحة تبلغ  5.200إنشاء مجمع تعليمي جديد للبنين والبنات بطاقة استيعابية تبلغ على 

 الجديد )تحت اإلنشاء( بحي القيروان بمدينة الرياض.

ني السعودي وكذلك المنهج الدولي وتقوم الشركة بتوفير خدماتها في مجال التعليم للجنسين الذكور واإلناث وفقًا للمنهج الوط

 األمريكي.



 تاريخ الشركة أهم األحداث والتطورات في

 السنة الحدث 

 م1958 هـ 14/07/1378وتاريخ  15494واعتمدت من وزارة المعارف برقم تأسست المدرسة 

 م1959 « مدرسة التربية النموذجية»تغير اسم المدرسة وأصبح 

 م1980 تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي األول بحي الريان بمدينة الرياض.

 م 1986 ارس التربية النموذجية صادر من الرئاسة العامة لتعليم البنات.فتتاح مدترخيص التم إصدار 

 م 1992 تم الحصول على أو ل سجل تجاري فرعي للشركة لمجمع الريان التعليمي.

، «النموذجيةشركة مدارس التربية »شركة مساهمة مقفلة مع احتفاظ الشركة باسمها لشركة إلى تم تحويل ا

ريال سعودي، حيث اقتصر االكتتاب  122.178.000ون وسبعمائة وثمانين ألف غ مائة واثنين وعشرين مليبرأس مال يبل

 فيها على المساهمين المؤسسين.

 م2002

لوطنية للتربية والتعليم بموجب قرار س التربية النموذجية إلى الشركة اتم تغيير اسم الشركة من شركة مدار

 .عية العامة غير العادية للشركةالشركاء الصادر في اجتماع الجم
 م 2004

تم االستحواذ على مدارس الحضارة بمدينة الرياض، والتي تمثل حاليًا المجمع التعليمي الواقع بحي الروابي 

 بمدينة الرياض.
 م 2006

 السنة الحدث
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ريال سعودي  122.178.000تمت زيادة رأس مال الشركة من مائة واثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانين ألف  

 األرباح المبقاه وضخ مبلغ نقدي.ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة  200.000.000إلى مائتين مليون 
 م 2006

 م 2007 والخاص بمجمع الروابي التعليمي.( للشركة 2تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم )

 م 2009 وابي بمدينة الرياض.تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثاني بحي الر

 م 2010 ( للشركة والخاص بمجمع النزهة التعليمي.3تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم )

 م 2013 النزهة بمدينة الرياض.ي تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثالث بح

ريال  300.000.000إلى ثالثمائة مليون ريال سعودي  200.000.000تمت زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون 

 ألرباح المبقاه واالحتياطي النظامي.سعودي، وذلك عن طريق رسملة ا
 م 2016

 م2017 خاص بمجمع قرطبة التعليمي.( للشركة وال4تم الحصول على السجل التجاري الفرعي رقم )

 م2017 تم افتتاح المجمع التعليمي الرابع بحي قرطبة بمدينة الرياض.

 430.000.000ريال سعودي إلى أربعمائة و ثالثون مليون  300.000.000تمت زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة مليون  

 طرحًا عامًا. يمال السعودمليون سهم بسوق ال 13ريال سعودي، من خالل طرح حوالى 
 م2018

 

  



 معلومات عن السوق 

 ةلمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودي

 شهدت المملكة العربية السعودية توسعًا سريعًا في بنيتها التحتية والمرافق الخدمية وقطاع الصناعة خالل العقدين األخيرين، وذلك بفضل

االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي نسبيًا وحالة فضل النمو السكاني. غير أن الفائض في ميزانية الدولة وكذلك ب

ل النمو الحقيقي في الناتج المحليِّ اإلجماليالتقشِّ  بالمئة في عام  1.7في المملكة العربية السعودية إلى ف المالي أدت إلى انخفاض معدِّ

رة للنفط م من قبل من2016مبر من عام كما أدِّى القرار الذي صدر في شهر نوف 2016 ل  )أوبك(ظمة الدول المصدِّ  1.2بخفض إنتاج النفط بمعدِّ

ات المستقبلية 2018ى شهر مارس من عام ل يوميًا حتمليون برمي م إلى خفض عائدات التصدير ومستويات االستثمار بشكٍل أكبر. ولكنِّ التطلعِّ

ل النمو في هذا القطاع حول القطاع غير النفطي أكثر إيجابية، حيث بلغ  م نتيجة ازدياد الثقة في قطاع األعمال 2017بالمئة في عام  1.7معدِّ

 التي تمت على قاعدة العائدات غير النفطية.واإلصالحات 

ن االقتصاد بدءًا من عام  ع أن يتحسِّ ع أيضًا م من خالل تسهيل ضبط األوضاع المالية والتحسينات في سوق النفط. ومن المتوقِّ 2018من المتوقِّ

عات أيضًا إل2018بالمئة في عام  1.7جمالي المحليِّ بنسبة أن ينمو الناتج اإل لمستقبلية للمملكة ى التأثير اإليجابي للرؤية ام. وتشير التوقِّ

ل إلى االقتصاد القائم على المعرفة، وخفض االعتماد على« 2030رؤية »العربية السعودية  ة التحوِّ النفط،  على السوق، حيث تقتضي الخطِّ

ة كبيرة من فرص العمل للمواطنين السعوديين في ال ل الحكومي وتوفير كميِّ . ومنقطاع الخوزيادة التدخِّ ع أن تبلغ تكلفة هذه  اصِّ المتوقِّ

ة  ل الوطني  مليار ريال سعودي، وقد تمِّ  268الخطِّ  م.2020وبرنامج التوازن المالي  2020وضعها عبر برنامج التحوِّ
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 العربية السعودية التعليم في المملكةلمحة عامة عن قطاع 

ان اإلجمالي في  19ن ال تزيد أعمارهم عن تتميز المملكة العربية السعودية بوجود نسبة عالية من السكان مم سنة، حيث بلغ تعداد السكِّ

ة الفئة العمرية لمن ال تزيد أعمارهم 2016مليون نسمة عام  31.8السعودية  لعربيةالمملكة ا بالمئة، وقد ارتفع  31.8عاماً  19عن م، وبلغت حصِّ

ل النمو السنوي المركِّب لهذه الفئة بمقدار   م.2016م و2018امي بالمئة بين ع 0.8معدِّ

م خارطة طريق طموحة لإلصالح التعليمي في 2020ج التحول الوطني م وبرنام2030كما قد وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 

م بهدف تحسين نوعية التعليم بشكل 2020م و2016المزمع إطالقها خالل الفترة الممتدة بين  جديدة منمبادرة  30المملكة، تنطوي على 

 اع األهلي .التركيز بشكل خاص على تعزيز إسهام القطعام و

ع أن ينخفض ا سعودي، ولكنِّ ال ري 4859.9م ليصل إلى 2017بالمئة خالل عام  0.6إلنفاق على التعليم في األسرة الواحدة بمعدِّل ومن المتوقِّ

ن األوضاع في الفترة  ر نظرة العائالت السعودية حول نوعية التعليم يشير إلى تحسِّ ع أيضًا ازدياد الدعم المتأتِّي من تطوِّ القادمة. ومن المتوقِّ

النقدية ات دفعم، وال2018والذي نتج عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في عام زيادة معدِّل مشاركة اإلناث في سوق العمل، 

ط للموازنة بين ارتفاع األسعار ورفع ال  دعم عن الطاقة.الممنوحة للسعوديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسِّ

  



 قطاع التعليم الخاص في الرياض 

 مقدمة موجزة

 المجموعة السكانية المستهدفة

ان اإلجمالي في المملكة العربية السعودية  ة منطقة الرياض من هذا العدد 2016مليون نسمة عام  31.8بلغ عدد السكِّ م، وبلغت حصِّ

ان في منطقة الرياض في عام مالي عدد السبالمئة من إج14.4بالمئة. وتشير التقديرات إلى أنِّ 25.2 م هم من الطالب بالتعليم قبل 2016كِّ

ة، إال أن عدد المدا ة شهد ارتفاعًا إيجابيًا منذ عام الجامعي. وعلى الرغم من أنِّ أغلب المدارس في منطقة الرياض هي مدارس عامِّ رس الخاصِّ

ة 2012 ر المناهج الدراسية الدولية. وبلغت نسبة الطالب المحليين واألجانب  976، من بينها مدرسة 2.377م. وبلغ عدد المدارس الخاصِّ مدرسة توفِّ

ة في منطقة الرياض  طالب). ومن  427.711م (ما يعادل 2016عام  بالمئة من إجمالي عدد الطالب في 37.1الذين يدرسون في المدارس الخاصِّ

ع أن ترتفع هذه النسبة إلى  ة العالمية للغة اإلنجليزية 2021بحلول عام  بالمئة 49.1المتوقِّ م، مدفوعًة بالنموِّ السكاني، وإدراك األهميِّ

 .  واإلدراك اإليجابي لجودة التعليم الخاصِّ

 

رات الكفاءة الرئيسية مع المدارس ال شِّ ةمقارنة مؤِّ  عامِّ

ة من ب بالنسبة لألساتذة كانت أعلى في المدارس الخاصِّ ة فيها في المدارأظهرت النتائج أن نسبة الطالِّ كلِّ مراحل التعليم باستثناء  س العامِّ

ب لكلِّ أستاذ في المدارس العامة. وتجدر  10طالبًا لكلِّ أستاذ مقابل  11م، وبلغت هذه النسبة 2016المرحلة الثانوية في عام  اإلشارة إلى طالِّ

غ هذا المعدِّل في المدارس العامة )، بينما يبلكمعدِّل وسطي ( طالبًا في القاعة17س الخاصة أصغر نسبيًا أنِّ حجم قاعات التدريس في المدار

 طالبًا في كلِّ قاعة. 19
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 شرائح المستهلكين الرئيسة

أسعار الدراسة ومستوى دخل المستهلك وما يفضله من /تصنف المدارس األهلية في منطقة الرياض وفقًا لعوامل أساسية مثل رسوم

ئيسة من المستهلكين بالنسبة للمدارس األهلية التي تتبع بلدان العربية الشرائح الرالسعوديون والوافدون من الاطنون مناهج. ويشكل المو

 المنهج الوطني .

رائح المستهلكين للمناهج الخاصة األمريكية والبريطانية. كما أما الوافدون الغربيون واآلسيويون وبعض العرب فيشكلون شريحة من أهم ش

ة المواطنين الكي المناهج الدراسية األممسته تشمل فئة لسعوديين، ألنِّها أسهل بالنسبة لهم وأقرب إلى المنهج الدراسي ريكية الخاصِّ

الدراسية األمريكية والبريطانية إلى الفئة  الوطني. وينتمي معظم الطالب الذين يدرسون في المدارس الخاصة التي تطبِّق المناهج

 المنهج الوطني أو المناهج الدولية األخرى .ارنًة بالمدارس التي تتبع  الرتفاع رسوم التسجيل مقالمتوسطة والمرتفعة الدخل نظراً 

ستانية التي تناسب بشكل شبه حصري أما المدارس األجنبية األخرى على غرار المدارس اآلسيوية، فتتبع مجموعة من المناهج الهندية والباك

 غيرها.الت رسوم دراسية مقارنًة بوتعرف بأنها تفرض أقل معد احتياجات السكان الوافدين من تلك البلدان

  



 اإلدارة مجلس تقرير

 تمهيد

 :التالية المتطلبات بتطبيق اإلدارة مجلس تقرير روعي في إعداد هذا التقرير استيفاء متطلبات في

 . الشركات حوكمة الئحة من التسعون ادةالم:  اواًل 

 .الشركات حوكمة الئحة من والتسعون الثالثة المادة:  ثانياً 

 .الشركات نظام في الواردة اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح متطلبات:  اً لثثا

 بشركات الخاصة لنظام الشركات تنفيذا ةادرالص التنظيمية واإلجراءات الضوابط في الواردة اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح متطلبات:  رابعاً 

 المدرجة. المساهمة
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 حوكمة الشركة:

 :ب ذلككات وما لم يطَبق وأسباأحكام الئحة حوكمة الشر .1

  -الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه: تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة

 أسباب عدم التطبيق نص المادة الفقرة /رقم المادة 

عاديه إلى إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم  7فقرة  11

لى عاديه وذلك بناء أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إ

في نظام الشركة األساسي ووفقا للضوابط واإلجراءات على نص 

الخاصة بالشركات  التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات

 المساهمة المدرجة

الن هذه المادة جوازيه في نظام الشركة 

ة لدي الشركة وال يوجد خطط حالياألساسي 

 يقها بتطب

سنوات متصلة أو منفصلة أن يكون قد امضي ما يزيد على تسع  10فقرة ج بند 20

 في عضوية مجلس إدارة الشركة

 

سوف يتم مراعاة ذلك في دورة المجلس 

ن دمة حيث أن هذه الفقرة إلزامية ابتداء مالقا

التي تكون  المدرجةدورة مجلس إدارة الشركة 

 م01/01/2019بعد تاريخ 

لم يتم العمل بهذه المواد كونها مواد  اختصاصاتها واجتماعاتهامواد تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد  72- 71 – 70

 ديةاسترشا

مادة  ذه المادة كونهالم يتم العمل به تحفيز العاملين 85

 استرشادية

لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة  تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95

 استرشادية



 

 وخبراتهم: ومؤهالتهم الحالية والسابقة ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء .2

 اء مجلس اإلدارةأعض -أ

الوظائف  ةالوظائف الحالي األسم م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

محمد بن  1

ابراهيم 

 الخضير

 مساهم ورئيس مجلس االدراة

ربية الوطنية للتفي الشركة 

 والتعليم 

شركة شريك ورئيس مجلس إدارة 

 عاج لالستثمار العقاري

 أجا للتجارة والمقاوالت

مؤسسة وقف محمد صاحب 

 هيم الخضيرإبرا

شركة مجموعة محمد شريك ب

 هيم الخضير القابضةإبرا

 

مدير عام 

الشئون 

اإلدارية 

بجامعة 

 الرياض

معلم  

ومترجم في 

شركة الزيت 

العربية 

سعودية ال

 )أرامكو(

 

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية  الثانوية العامة

 م2002للتربية والتعليم منذ عام 

 وحتى تاريخه مدير عام الشئون

اإلدارية بجامعة الرياض منذ عام 

 م.1971حتى عام م 1967

معلم ومترجم في شركة الزيت 

أرامكو( منذ عام العربية السعودية )

 م.1954م وحتى عام 1949
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الوظائف  الوظائف الحالية األسم م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

خالد بن  2

محمد 

 الخضير

مساهم ونائب رئيس مجلس 

نتدب في االدارة والعضو الم

الشركة الوطنية للتربية 

 موالتعلي

عضو منتدب شركة عاج وشريك 

 لالستثمار العقاري

 للتجارة والمقاوالتأجا 

ريفان  شريك ومدير عام

 حدودةوالصيانة الم للتشغيل

 يمامي القابضة

شريك ومدير عام شركة 

مجموعة محمد إبراهيم الخضير 

 القابضة

شريك ورئيس مجلس األمناء 

اليمامة األهلية  شركة جامعة

 المحدودة

سسة وقف ؤمناظر الوقف 

 محمد إبراهيم الخضير

الرئيس 

التنفيذي 

ضو والع

المنتدب 

للشركة 

الوطنية 

للتربية 

 والتعليم

 

إعالم،  يوسلوربكا

جامعة اإلمام 

محمد بن سعود 

اإلسالمية عام 

، الرياض،  م 1985

المملكة العربية 

 السعودية

عضو نائب رئيس مجلس اإلدارة وال

المنتدب للشركة الوطنية للتربية 

 تعليم وال

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ 

شهر مارس من  م وحتى 2002عام 

 م.2018ام ع

المدير العام لشركة ريفان للتشغيل 

 والصيانة المحدودة 

 المدير العام لشركة يمامي القابضة.

إبراهيم  مؤسسة وقف محمدناظر 

 .الخضير 

جموعة محمد المدير العام لشركة م

لخضير القابضة منذ عام إبراهيم ا

 ، التقرير ام وحتى تاريخ هذ2015

جامعة اليمامة رئيس مجلس أمناء 

م وحتى تاريخ 2003ذ عام األهلية من

 التقرير. اهذ



الوظائف  الوظائف الحالية األسم م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

ز بن عبدالعزي 3

محمد 

 السويلم

الشركة عضو مجلس اإلدارة في 

ية والتعليم منذ الوطنية للترب

وحتى تاريخ هذا  م2002عام 

 التقرير

محمد العضو المنتدب لشركة 

 السويلم لالستثمار.العلي 

عضو مجلس إدارة شركة محمد 

 العلي السويلم للتجارة

عضو مجلس األمناء لمؤسسة 

 محمد العلي السويلم 

 

ماجستير إدارة  ال يوجد

أعمال، جامعة 

لتقنية كولورادو ل

م، دنفر، 1999عام 

حدة الواليات المت

 األمريكية.

بكالوريوس 

اقتصاد، جامعة 

ن اإلمام محمد ب

عام سعود 

، رياضم، ال1990

المملكة العربية 

 السعودية.

عضو مجلس اإلدارة في الشركة 

الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 

 م. 2002

عام لشركة مصنع الشرق المدير ال

معدنية األوسط للقوالب ال

 م.2010والبالستيك منذ عام 

المدير العام لشركة الفنادق الذهبية 

 منذ عام.

مصنع الينابيع لشركة  المدير العام

للمرطبات والتغليف المرن منذ عام 

 م.2008
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الوظائف  الوظائف الحالية األسم م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

ز عبدالعزي 4

بن حمود 

 الذياب

 عضو مجلس إدارة الشركة

 عليم الوطنية للتربية والت

 

شريك ومدير عام شركة عبد 

 العزيز الذياب وإخوانه

المديرين  شريك ورئيس مجلس

 شركة األلفية القادمة لالتصاالت

شريك وعضو مجلس إدارة 

 شركة هنا للصناعات الغذائية

شريك وأحد مديري شركة رواد 

رات العقارية الوطن لالستثما

 المحدودة

 

 

ية الثانوشهادة  ال يوجد

العامة، مدارس 

التربية النموذجية 

م،  1994عام 

الرياض، المملكة 

 .العربية السعودية

و مجلس إدارة الشركة الوطنية عض

 للتربية والتعليم 

أحد المديرين في شركة رواد الوطن 

لالستثمار ات العقارية المحدودة منذ 

 م 2004عام 

ر العام لشركة عبد العزيز الذياب المدي

 م.2001ه منذ عام وإخوان

رئيس مجلس المديرين في شركة 

األلفية القادمة لالتصاالت منذ عام 

 م 2008



الوظائف  الوظائف الحالية ألسما م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

ابراهيم بن  5

علي 

 العبودي

عضو مجلس إدارة الشركة 

ذ الوطنية للتربية والتعليم من

 وحتى تاريخه  م2002عام 

م شركة شريك ومدير عا

 ي لإلنشاء والتعميرالعبود

شريك ومدير عام مصنع 

المنتجات العربية للمطهرات 

 الطبية

ومدير عام مؤسسة  مالك

إبراهيم العبودي لإلسكان 

 الخيري

 

 

شهادة الثانوية  ال يوجد

العامة، مدرسة 

ثانوية المذنب عام 

م، منطقة  1387

مملكة القصيم، ال

 .العربية السعودية

ة الشركة الوطني عضو مجلس إدارة

 للتربية والتعليم.

المدير العام لشركة العبودي لإلنشاء 

 والتعمير 

ام لمصنع المنتجات العربية المدير الع

 للمطهرات.

المدير العام لمؤسسة إبراهيم 

 العبودي لإلسكان الخيري منذ عام.
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 اللجانأعضاء  -ب

الوظائف  الحاليةالوظائف  االسم م

 السابقة

 اتالخبر المؤهالت

سعد صالح  1

 السبتي

رئيس لجنة 

في  المراجعة

الشركة الوطنية 

 للتربية والتعليم

ي شريك تنفيذي ف

شركة بروتيفتي 

للمراجعة الداخلية 

 والمخاطر

المدير الشريك 

لمكتب السبتي 

وبانقا عضو 

 (RSM) مجموعة

 العالمية

( عام CPA) زمالة المحاسبين األمريكيين

 م.1990

ي للمحاسبين زمالة المعهد األمريك

 .م1990( عام AICPAين )األمريكي

زمالة المعهد األمريكي للمراجعين 

 م.1990عام ( IIAالداخلين )

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين 

 م.1990( عام SOCPAالقانونيين )

ماجستير في المحاسبة من كلية والش 

م، والية 1986للمحاسبة واألعمال عام 

 األمريكية. ميتشغان، الواليات المتحدة 

ك بكالوريوس محاسبة، جامعة المل

م، الرياض المملكة 1978سعود عام 

 .العربية السعودية

شريك تنفيذي في شركة 

بروتيفتي للمراجعة الداخلية 

م 2010والمخاطر منذ عام 

 .التقرير اوحتى تاريخ هذ

المدير الشريك لمكتب 

عضو  السبتي وبانقا

العالمية  (RSM) مجموعة

المنطقة في الرياض و

م 2010عام الشرقية منذ 

 .م2013وحتى عام 



الوظائف  الوظائف الحالية االسم م

 السابقة

 الخبرات مؤهالتال

محمد فرحان  2

 النادر

عضو لجنة 

في  المراجعة

الشركة الوطنية 

  للتربية والتعليم

شريك تنفيذي في 

شركة المحاسبون 

عضو المتحدون 

 (RSMمجموعة )

مدير تنفيذي 

للمالية لشركة 

أوقاف سليمان 

 اجحي القابضةالر

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين 

 م2010عام  (SOCPAالقانونيين )

عام  (CPAزمالة المحاسبين األمريكيين )

 م.2007

ماجستير إدارة أعمال ومالية، جامعة 

م، والية 2004هيريوت وات عام 

 المتحدة. ميتشغان، المملكة 

وس محاسبة، جامعة الملك بكالوري

م، الرياض المملكة 2001سعود عام 

 لعربية السعودية.ا

شريك تنفيذي في شركة 

عضو  المحاسبون المتحدون

( منذ عام RSMمجموعة )

 ام وحتى تاريخ هذ2015

 .التقرير

مدير تنفيذي للمالية لشركة 

أوقاف سليمان الراجحي 

م 2012القابضة منذ عام 

 م.2014عام  وحتى
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الوظائف  الوظائف الحالية سماال م

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

عبدالعزيز  3

محمد 

 السويلم

عضو لجنة 

المراجعة في 

طنية الشركة الو

 للتربية والتعليم

العضو المنتدب 

لشركة محمد 

العلي السويلم 

 لالستثمار.

عضو مجلس إدارة 

شركة محمد العلي 

 السويلم للتجارة

ألمناء عضو مجلس ا

د لمؤسسة محم

 العلي السويلم 

 

ماجستير إدارة أعمال، جامعة كولورادو  ال يوجد

م، دنفر، الواليات 1999للتقنية عام 

 كية.المتحدة األمري

بكالوريوس اقتصاد، جامعة اإلمام محمد 

، المملكة رياضم، ال1990بن سعود عام 

 العربية السعودية.

عضو مجلس اإلدارة في 

للتربية ة الوطنية الشرك

  والتعليم.

المدير العام لشركة مصنع 

الشرق األوسط للقوالب 

 المعدنية والبالستيك 

المدير العام لشركة 

 الفنادق الذهبية منذ عام

 م 2008

 

  



 اإلدارة التنفيذية -ت

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية األسم م

خالد بن  1

محمد 

 الخضير

ب ارة والعضو المنتدرئيس مجلس اإلدنائب 

للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ شهر 

 هم وحتى تاريخ2018مارس من عام 

 عضو منتدب وشريك 

 عقاريشركة عاج لالستثمار ال

 شركة أجا للتجارة والمقاوالت

ريفان للتشغيل والصيانة  شريك ومدير عام

 المحدودة

 القابضةشريك ومدير عام شركة يمامي 

يم سة وقف محمد إبراهمؤسناظر الوقف 

 الخضير

شريك ومدير عام شركة مجموعة محمد 

 إبراهيم الخضير القابضة

شركة جامعة شريك ورئيس مجلس األمناء 

 هلية المحدودةاليمامة األ

 

الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب 

للشركة الوطنية 

 للتربية والتعليم

 

إعالم،  بكالوريوس

ام محمد جامعة اإلم

مية بن سعود اإلسال

،  م 1985عام 

الرياض، المملكة 

 العربية السعودية

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب للشركة الوطنية للتربية 

 والتعليم.

التنفيذي والعضو المنتدب  الرئيس

للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ 

شهر مارس من عام  م وحتى 2002عام 

 م.2018

غيل العام لشركة ريفان للتشالمدير 

 م 2014دودة منذ عام والصيانة المح

 المدير العام لشركة يمامي القابضة 

مؤسسة وقف محمد إبراهيم ناظر 

 اريخ هذم وحتى تا2012الخضير منذ عام 

تعمل فردية ، وهي مؤسسة التقرير

على إدارة واستثمار وتنمية األوقاف 

 الخيرية.

محمد المدير العام لشركة مجموعة 

 م 2015قابضة منذ عام إبراهيم الخضير ال
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 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية األسم م

ابراهيم  2

عبدالرحمن 

 الدرع

ومدير إدارة نائب الرئيس التنفيذي 

 المشاريع

مشرف تربوي في 

 وزارة التعليم

مدير القسم 

االبتدائي في 

مدارس التربية 

النموذجية  )فرع 

 الريان(

مدير مدارس  

 هليةشمس األ

 

 مدير مدارس

األمير نايف بن عبد 

 العزيز

 

بكالوريوس تاريخ، 

جامعة الملك 

م، 1984سعود عام 

المملكة  - الرياض

 العربية السعودية

نفيذي للشركة الوطنية ب الرئيس التنائ

م وحتى 2008للتربية والتعليم منذ عام 

 تاريخ هذا التقرير.

المشاريع بالتكليف في مدير إدارة 

تعليم منذ وطنية للتربية والالشركة ال

 م وحتى تاريخ هذا التقرير.2017عام 

نائبًا لمدير عام مدارس التربية 

 م2000منذ عام  )فرع الريان( النموذجية

 .التقرير اوحتى تاريخ هذ

مشرف تربوي في وزارة التعليم منذ 

 م.2000م وحتى عام 1999عام 

تدائي في مدارس مدير القسم االب

منذ عام ية  )فرع الريان( التربية النموذج

 م.1999م وحتى عام 1997

مدير مدارس شمس األهلية منذ عام 

م وهي 1996م وحتى عام 1993

 مؤسسة فردية.

م، 1993م وحتى عام 1988منذ عام 

 وهي مدارس حكومية.



 من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس عضوًا في الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء .3

 .مديريها

 اسم العضو
مجالس  عضوًا في مجلس اإلدارة يكون عضو الشركات التي أسماء

 هامديري من الحالية أو إداراتها

 / داخل

 المملكة خارج

 القانوني الكيان

 

محمد بن 

 ابراهيم الخضير

 شركة عاج لالستثمار العقاريشريك ورئيس مجلس إدارة 

 للتجارة والمقاوالتشركة أجا اإلدارة شريك ورئيس مجلس 

 مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضيرصاحب 

 شركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضةشريك ب

 داخلها

 

 اهمة مقفلةمس

 مساهمة مقفلة

 مؤسسة

 ذات مسؤولية محدودة

محمد خالد بن 

 الخضير

 عضو منتدب شركة عاج لالستثمار العقاريوشريك 

 والمقاوالتشركة أجا للتجارة عضو منتدب وشريك 

 ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة شريك ومدير عام

 شريك ومدير عام شركة يمامي القابضة

 قف محمد إبراهيم الخضيرمؤسسة وناظر الوقف 

 إبراهيم الخضير القابضةشريك ومدير عام شركة مجموعة محمد 

 المحدودةشركة جامعة اليمامة األهلية شريك ورئيس مجلس األمناء 

 

 داخلها

 

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مقفلة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مؤسسة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ات مسؤولية محدودةذ

عبدالعزيز بن 

 محمد السويلم

 المنتدب لشركة محمد العلي السويلم لالستثمار.العضو 

 ويلم للتجارةعضو مجلس إدارة شركة محمد العلي الس

 مجلس األمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم عضو 

 

 داخلها

 

 مساهمة مقفلة

 مساهمة مقفلة

 مؤسسة خيرية
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 اسم العضو
مجالس  عضوًا في مجلس اإلدارة يكون عضو ت التيالشركا أسماء

 مديريها من الحالية أو إداراتها

 / داخل

 المملكة خارج

 القانوني الكيان

 

عبدالعزيز بن 

 د الذيابحمو

 ير عام شركة عبد العزيز الذياب وإخوانهشريك ومد

 شريك ورئيس مجلس المديرين شركة األلفية القادمة لالتصاالت

 دارة شركة هنا للصناعات الغذائيةشريك وعضو مجلس إ

وأحد مديري شركة رواد الوطن لالستثمارات العقارية شريك 

 المحدودة

 داخلها

 

 ذات مسؤولية محدودة

 لية محدودةذات مسؤو

 مقفلة مساهمة

 ذات مسؤولية محدودة

ابراهيم بن 

 علي العبودي

 شريك ومدير عام شركة العبودي لإلنشاء والتعمير

 للمطهرات الطبيةمصنع المنتجات العربية شريك ومدير عام 

 ومدير عام مؤسسة إبراهيم العبودي لإلسكان الخيري مالك

 داخلها

 

 ذات مسؤولية محدودة

 محدودةذات مسؤولية 

 ة محدودةذات مسؤولي

 

  



 إدارة مجلس عضو -ذيتنفي غير إدارة مجلس عضو - تنفيذي إدارة مجلس عضو: اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين .4

 .مستقل

 اسم العضو م
 تصنيف العضوية

 غير تنفيذي/ مستقل( /-اسم العضو )تنفيذي

 يغير تنفيذ –دارة رئيس مجلس اال محمد بن ابراهيم الخضير 1

 تنفيذي-نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب خالد بن محمد الخضير 2

 مستقل -دارة عضو مجلس اال عبدالعزيز بن محمد السويلم 3

 مستقل –عضو مجلس االدارة  عبدالعزيز بن حمود الذياب 4

 مستقل –عضو مجلس االدارة  ابراهيم بن علي العبودي .5

 

 الشركة حيال وملحوظاتهم المساهمين  بمقترحاتعلماً  -التنفيذيين غير وبخاصة- أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات .5

 وأدائها.

 بين مجلس االدارة والمساهمين  تشكيل ادارة عالقات المساهمين والتي هي همزة الوصل اإلجابة:
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 لجان الشركة  .6

 أوال : لجنة المراجعة :

I. :أعضاء لجنة المراجعة 

هـ 12/06/1439لة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في ة والتعليم والمشكشكلت لجنة المراجعة للشركة الوطنية للتربي

 م من كال من:28/01/2018الموافق 

 رئيس لجنة المراجعة-      لسبتي           األستاذ/ سعد بن صالح ا .1

 عضو لجنة المراجعة-        األستاذ/ محمد بن فرحان النادر           .2

 عضو لجنة المراجعة-يلم        عزيز بن محمد السواألستاذ/ عبد ال .3

II. لمراجعة:مهام لجنة ا 

اهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونز

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

  التقارير المالية: -أ

اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس المالية األولية  دراسة القوائم .1

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة  –بناءً عل طلب مجلس اإلدارة  –بداء الرأي الفني إ .2

المركز المالي للشركة وأدائها ي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم ضمن المعلومات التومتوازنة ومفهومة وتت

 ونموذج عملها واستراتيجيتها.  

ة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.دراسة أي مسائل م .3  همِّ



راجع ام في الشركة أو مالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتز .4

 الحسابات.

 المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .التحقق من التقديرات  .5

 المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات  .6

  المراجعة الداخلية: -ب

 لمخاطر في الشركة.والمالية وإدارة ادراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية  .1

  تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة  .2

؛ للتحقق من –إن وجدت  –لرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ا  .3

ها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة ألعمال والمهام المنوطة بعاليتها في أداء اتوافر الموارد الالزمة وف

 جة إلى تعيينه.تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحا

 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. .4

  بات: مراجع الحسا -ت

ي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم جلس اإلدارة بترشيح مراجعالتوصية لم -أ

 ملهم وشروط التعاقد معهم.ومراجعة نطاق ع

قواعد التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار ال -ب

 ات الصلة.والمعايير ذ

مال جع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمراجعة خطة مرا -ت

 المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  -ث
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ذ بشأنها. م المالية ومتابعةدراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظات على القوائ -ج   ما اتخ 

   االلتزام: ضمان -ث

 زمة بشأنها. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الال -أ

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. -ب

مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس  طراف ذوي العالقة، وتقديميها الشركة مع األمراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجر -ت

 اإلدارة.

 إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.  رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها -ث

 لجنة المراجعة والحضور: 2018بيان اجتماعات  -ج

 م بيان التاريخ الحضور

 1 لجنة المراجعةاجتماع  27/02/2018 جميع األعضاء

 2 اجتماع لجنة المراجعة 22/07/2018 جميع األعضاء

 3 اع لجنة المراجعةاجتم 18/09/2018 جميع األعضاء

 4 اجتماع لجنة المراجعة 18/11/2018 جميع األعضاء

 5 قرار لجنة المراجعة  31/05/2018 جميع األعضاء بالتمرير

 

  



 والمكافآت :حات نيا : لجنة الترشيثا

I. :أعضاء الترشيحات والمكافآت 

كلة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة الوطنية للتربية والتعليم والمش

 م من كال من: 28/01/2018هـ الموافق 12/06/1439

 المنصب االسم

 اللجنة رئيس  عبد العزيز حمود الذياب

 عضو اهيم الخضيرإبرمحمد 

 عضو إبراهيم علي العبودي

II. : مهام لجنة الترشيحات والمكافآت 

 ي:تتمثل مهام ومسؤوليات اللجنة في ما يل

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص  .1

 انة.بالشرف أو األملة سبق إدانته بجريمة مخ

ت المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهال .2

 المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 التغييرات التي يمكن إجراؤها. ع التوصيات في شأنورفمراجعة هيكل مجلس اإلدارة  .3

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصالح الشركة .4

 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين. .5

 ى.التأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخر .6
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لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام وضع سياسات واضحة  .7

 . معايير ترتبط باألداء

 الموافقة على المعايير واألسس الخاصة بمنح المكافآت لكبار التنفيذيين على مستوى الشركة.  .8

 نح خيار تملك أسهم الشركة لمنسوبيها.والتشجيعية وخطط ممة مراجعة أهداف وأغراض خطط المكافآت العا .9

 تطوير معايير لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة. .10

 والمكافآت والحضور:لجنة الترشيحات  2018بيان اجتماعات  -ح

  بيان التاريخ الحضور

 1 اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت 27/01/2018 جميع األعضاء

 2 والمكافآتع لجنة الترشيحات اجتما 20/07/2018 جميع األعضاء

 

امت بالتقييم وعالقتها وأعضائه، والجهة الخارجية التي ق الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه .7

 .بالشركة

 عام الشركة .للتقييم المستمر لإلداء الاإلجابة: يقوم المجلس بتعيين مستشارين متخصصين في المجاالت الرئيسية للشركة 

  



ئحة حوكمة عليه في المادة الثالثة والتسعين من ال فصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوصاإل .8

 الشركات.

 :يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي

 *.ي الشركةأعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية فإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت ا .1

التنفيذية بصورة  ح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارةاإلفصا .2

واسمها. وإذا كانت المزايا أسهمًا  مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها

 .االستحقاق المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ القيمةفي الشركة، فتكون 

 .السياسة فآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذهتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكا  .3

 :ةويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدبيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتع .4

 .دارةأعضاء مجلس اإل -أ 

 .لماليالتنفيذي والمدير ا خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس -ب

 .أعضاء اللجان -ت

 يهداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشاربيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إ
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 ارةاإلد مجلس أعضاء تمكافآ .9

 

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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 أواًل: األعضاء المستقلين

 0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4.000  0  لسويلما محمد بن عبدالعزيز  

 0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4.000  0  الذياب حمود بن عبدالعزيز  

 0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4.000  0 العبودي علي بن إبراهيم  

                             16.000    المجموع

 تنفيذيين: األعضاء غير الثانياً 

 0 0 0 0 0   0 0 0 0  00  0  0  0  0  0 يرالخض إبراهيم بن محمد  

 0 0 0 0 0   0 0 0 0  00  0  0  0  0  0 عالمجمو

 فيذيين:ثالثًا: األعضاء التن

 0 0 0 0 0   0 0 0 0  00  0  0  0  4.000  0  الخضير محمد بن خالد  

 0 0 0 0 0   0 0 0 0  00  0  0  0  4.000  0  المجموع



 التنفيذيين كبار مكافآت .10

 باألف ريال

 تغيرةالمكافآت الم المكافآت الثابتة  

 مكافأة

 نهاية

 الخدمة

 مجموع

 مكافأة

 التنفيذيين

عن 

 المجلس

 المجموع

 الكلي
 أرباح مكافآت دورية المجموع مزايا عينية بدالت رواتب  

خطط 

 تحفيزية

قصيرة 

 األجل

خطط 

 تحفيزية

 طويلة

 األجل

قيمة 

 هماألس

 الممنوحة

 المجموع

 4,046 0 0 4,046 0 0 0 0 0 4,046 0 0 4,046 المجموع

 .2018لميزانية العام المالى تشمل كافة تعويضات اإلدارة العليا و فقًا  *
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 اللجان أعضاء مكافآت .11

ثابتة عدا بدل  حضور المكافآت ال 

 حضور الجلسات جلسات المجموع
 المجموع بدل حضور جلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

 60.000 0 60.000 سعد بن صالح السبتي               

 50.000 0 50.000 محمد بن فرحان النادر              

 - - - يلم        وعبد العزيز بن محمد الس

 110.000 0 110.000 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت

 - - -  عبد العزيز حمود الذياب

 -- - - محمد إبراهيم الخضير  -

 - - - إبراهيم علي العبودي  -

 - - - المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات

 - - -  عبد العزيز حمود الذياب

 - - - محمد إبراهيم الخضير  -

 -- - - إبراهيم علي العبودي  -

  - - عالمجمو



 قضائية، أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي أومن الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي .12

 .المستقبل في وقوعها وتفادي جهاعال لها وسبل الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع

 يوجد  : الاإلجابة

إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفعالية  .13

 .في الشركة

ير في تحقيق أهدافها بتوف راجعة الداخلية الشركةالمراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل. وتساعد الم

قابة، والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة. وتماشيا مع خطة المراجعة السنوية أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الر

موضوعي  المراجعة للتحقق بشكل ة من قبل لجنة المراجعة، نفذت إدارة المراجعة الداخلية العديد من عملياتالمعتمد 2018للعام 

ة الرقابة الداخلية بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها وحماية موجوداتها، ة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمومستقل من كفاي

لى تاريخه وجود ثغرات ائم المالية األولية والسنوية. ولم يتبين من تقارير المراجعة الداخلية إباإلضافة إلى المساهمة في مراجعة القو

الرقابية في الشركة، علما أن هنالك بعض الجوانب تحتاج إلى متابعة  نها قد تؤثر على مالئمة وفعالية األنظمةجوهرية يقتضي اإلفصاح ع

 ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر.

 *.عدم وجودهلجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال توصية  .14

   ةبالشرك معين  اجع داخلييوجد مر -

 حسابات مراجع تعيين بشأن بها األخذ المجلس رفض التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها رضتعا يوجد التي المراجعة لجنة توصيات .15

 *.بها األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات الداخلي، المراجع تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة

 ال يوجداإلجابة: 
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 .وجدت إن للشركة، االجتماعية المساهمات تفاصيل .16

 اإلجابة: ال يوجد

  الجمعيات لهذه الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء األخيرة المالية السنة خال المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان .17

 

 م

 

 االسم

 سجل الحضور

في  األول  العاديةالجمعية  اجتماع

 م01/2018/ 08

الثانى العادية الجمعية  اجتماع

 م 2018/ 02 /28

الغير  الجمعية الثالث اجتماع

 م04/2018/  24 في  عادية

الغير  الرابعهعية الجم اجتماع

 06/06/2018ية في عاد

 حضر حضر حضر حضر خالد محمد الخضير  1

 حضر ضرح حضر حضر عبد العزيز السويلم   2

 حضر حضر حضر حضر عبد العزيز الذياب 3

  حضر حضر  ابراهيم العبودي 4

 

  



 وتأثيره نشاط بكل بيان إرفاق يجب النشاط، من أكثر أو نوعين وصف حال وفي التابعة، شركاتها و للشركة الرئيسة النشاط ألنواع صفو .18

 .النتائج في وإسهامها الشركة أعمال حجم يف
 

 

 الوزن النسبى 2,018 البيان

 %98  199,538,043 رسوم دراسية 

 %1  2,789,000 رسوم نقل مدرسي

 %1  1,943,462 إيرادات النادي الرياضي 

 %100  204,270,505 اإلجمالي 

 

 والتوقعات عملياتها وقف أو أعمالها، توسعة أو للشركة، الهيكلية راتالتغيي ذلك في بما( المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف .19

 .ةالشرك ألعمال المستقبلية

ها حيث ترغب في افتتاح أربعة فروع جديدة، يتم تمويلها جزئيًا من صافي متحصالت الطرح، وتنوي الشركة مواصلة التوسع في نشاط

 :موزعة كالتالي

 .نة الخبرقصر بمدييقع في المنطقة الشرقية في حي ال( التعليمي: 1مشروع مجمع القصر)  .1

 .( التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر2مشروع مجمع القصر ) .2

  .مشروع مجمع الترجي التعليمي: يقع في المنطقة الشرقية في حي الترجي بمدينة الدمام .3

 .بريدةطقة القصيم في حي الرحاب بمدينة مشروع مجمع القصيم التعليمي : يقع في من .4
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 رياض.القيروان بمدينة الفي حي الرياض طقة التعليمي : يقع في منالقيروان مشروع مجمع  . 5

ذا، وتؤكد الشركة عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاطها الحالي. كما أن الشركة تؤكد عدم وجود نشاط تجاري ه

 ابعة لها.أو أصول تابعة لها موجودة خارج المملكة. علمًا بأن الشركة ليست جزءًا من أي مجموعة، وال تمتلك أي شركات ت

 

أم مخاطر  السوق مخاطر أم يلية،تمو مخاطر أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء( الشركة تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات .20

 وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. السوق

 دارة مخاطر األدوات الماليةإ .1

  لألدوات المالية: ستخدامهاان خالل التالية متتعرض الشركة للمخاطر 

 مخاطر السوق  •

  ئتماناالمخاطر  •

 اطر السيولة مخ •

تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر 

 تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.المالية عندما يكون مالئما من خالل 

 السوق مخاطر  .2

ات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم على دخل إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغير

راقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وم

 تحسين العائد.حدود مقبولة، مع 

 



 مخاطر العملة  .3

لعملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت إن مخاطر ا

 الشركة هي بالريـال السعودي.

ه فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أن ها، وردودخبرتار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناءً على تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسع

 المدى المتوسط. يف العمالت األجنبية محدودة نسبياً من الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر 

 العموالت )الفوائد( سعرمخاطر  .4

عار الفائدة تلف المخاطر المرتبطة بأثر التقلبات في أستتمثل مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة في التعرض لمخ

من البنوك  عار الفائدة نتيجة للقروضبشكل رئيسي لمخاطر أس الشركةوتدفقاتها النقدية. تتعرض  للشركةالسائدة على المركز المالي 

 تراض.ة تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة المتاحة والحد من اإلقشركدير ال. تالتجارية

قطة أساس ألسعار الفائدة بتاريخ التقارير المالية كان من شأنه زيادة )انخفاض( حقوق الملكية ن 100إن التغيير المعقول المحتمل ل 

 ريال سعودي. 429,614واألرباح أو الخسائر بمبلغ 

 ئتمانمخاطر اإل .5

ئتمان بشكل طر اإللمخا بالتزاماته التعاقدية. تتعرض الشركة إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية على الوفاء

 الذمم المدينة. حكمه، يرئيسي من النقد وما ف

 

 لمخاطر االئتماناألقصى الحد المالية للموجودات القيمة الدفترية تمثل 
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 منذ أو األخيرة الخمس ةالمالي السنوات في أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة .21

 .رأقص أيهما التأسيس

 ريال لفاأل          :جدول شكل في في الشركة وخصوم أصول أو األعمال نتائج رنةمقا ▪

 التغير بين عام 2018 2017 2016 2015 البيان

2017-2018 

 %6.39-  87,490  93,459  65,622  95,968 األصول المتداولة 

 %2.68  401,741  391,252  385,037  329,047 األصول غير المتداولة 

 %0.93  489,231  484,711  450,659  425,015 اجمالي األصول

 %42.85  55,087  38,564  35,623  68,735 الخصوم المتداولة 

 %14.62-  91,407  107,056  92,062  55,766 الخصوم غير المتدولة 

 %0.60  146,494  145,620  127,685  124,500 اجمالي الخصوم 

 ريال لفاأل              :جدول شكل في لاألعما نتائج مقارنة ▪

 التغير بين عام 2018 2017 2016 2015 البيان

 2017-2018 

 %7.08-  219,957  236,723  211,077  201,607 اإليرادات 

 %1.52 (137,618) (135,560) (114,433) (112,666) تكاليف اإليرادات 

 %18.61-  82,339  101,163  96,643  88,941 مل الربح مج

 %28.03-  48,864  67,893  66,508  63,548 صافي الربح 
 



 ريال لفاأل           .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .22

 المجموع  أخرى قرطبة  النزهة الروابي الريان المنطقة

  219,957  155  1,648  61,734  79,109  77,311 تااجمالي االيراد
  

  .الشركة أعلنتها توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح .23

 نسبة التغير  التغيرات 2017 2018 البيان

 %5.18- (11,152)  215,422  204,271 اإليرادات 

 %26.36- (5,615)  21,301  15,686 منح واعانات حكومية 

 %1.52 (2,057) (135,560) (137,618) تكلفة اإليرادات 

 %18.61- (18,824)  101,163  82,339 مجمل ربح 

 %10.44-  95 (912) (817) مصروفات دعايه وإعالن 

 %4.25 (1,094) (25,720) (26,814) مصروفات عموميه وإدارية 

 %11.02  212  1,923  2,134 إيرادات أخرى 

 %25.65- (19,611)  76,453  56,843 الربح التشغيلي 
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  .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف .24

 

 توزيعات األرباح

 تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة

  : عايير التاليةتعتمد سياسة توزيع األرباح على الم

العادية وقف هذا التجنب متى بلغ  باح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة( من صافي األر %10يجنب )

ي ( من صاف %5للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )  ( من راس المال المدفوع %30االحتياطي المذكور )

أخرى، وذلك بالقدر  للجمعية العامة العادية  أن تقرر تكوين احتياطيات أو أغراض معينه األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض

الذى يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر اإلمكان على المساهمين و للجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي 

يوزع من الباقي بعد ذلك على  ونة ما يكون قائما م نهذه المؤسساتشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعااألرباح مبالغ ألن

( من 20مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )  ( من رأسمال الشركة المدفوع %20( وال تزيد عن ) %5لمساهمين نسبة ال تقل عن )ا

( من الباقي  %3ما تقدم نسبه ال تزيد عن )سادسة و السبعين من نظام الشركات يخصص بعد النظام األساسي للشركة ، والمادة ال

يجوز للشركة لغرض تنظيم   ، على أن يكون استحقاق هذه المكافاة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضر العضولمكافاة مجلس اإلدارة 

 . احد البنوك وإتمام عملية توزيع األرباح االستعانة بطرف خارجي يتمثل في

  



 ل توزيعات األرباحوجد ▪
 

نسب األرباح المقترح توزيعها  24-06-2018 6/6/2018 8/1/2018

 في نهاية السنة

اجمالي 

 األرباح

 %100 %26 %5 %31 %38 نسبة التوزيع من وعاء التوزيع

 65,652,911 17,200,000 3,137,791 20,183,196 25,131,924 اإلجمالي 

 م.2017 الماليمن العام  مبقاه احأربو  2018 المالي ة أعاله تشمل أرباح العامالمبالغ المبين •
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 اإلجمالية بالمديونية وكشف ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء الشركة على قروض بأي المتعلقة المعلومات .25

 ومدته لها ةالمانح الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة الخ قروضل سداداً  الشركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة الشركات و للشركة

 األف ريالب     .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال في و المتبقي، والمبلغ

اسم الجهة  تسلسل

المانحة 

 للقرض

مبلغ 

اصل 

 القرض

مدة 

 القرض

المبالغ المدفوعه 

سدادا  للقرض خالل 

 السنة

نية المديو المبلغ المتبقي من القرض

اإلجمالي للشركة 

 وشركاتها التابعة

 اتمالحظ

 الروابي  10,000 10,000 2,500 سنوات10 25,000 وزارة المالية 1

 النزهة 12,500 12,500 2,500 سنوات10 25,000 وزارة المالية 2

3 
مصرف 

 الراجحي
 32,558 32,558 8,140 سنوات6 40,932

شراء ارض 

 القيروان

4 
مصرف 

 الراجحي
 شراء ارض الخبر 16,268 16,268 708 سنوات6 17,071

5 
مصرف 

 الراجحي
 1,270 1,270 5 سنوات6 1,274

تسهيالت ائتمانيه 

 مشروع القيروان

  72,596 72,596 13,852  109,278 0 اإلجمالي



 .وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة .26
 

 م2018أغسطس  31 م2017أغسطس  31 المعاملةطبيعة  الطرف

 –أجا للتجارة والمقاوالت شركة 

 شركة شقيقة

 9,131,796 4,235,750 عقود مقاوالت

إستئجار عمالة واالشراف على  شركة شقيقة –شركة ريفان 

 المشاريع تحت التنفيذ

857,145 3,407,918 

 –شركة عاج لالستثمار العقاري 

 شركة شقيقة

 75,000 195,000 إستئجار شقق ومستودع
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 وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة. .27

 قيمتها  مدتها  نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة  الطرف ذو عالقة

 9,131,796 عام ويجدد  انشاء مجمع قرطبة ومجمع توسعه الريان  مساهم  شركة اجا للتجارة والمقاوالت 

 3,407,918 عام ويجدد  عقود تشغيل عماله واالشراف على المشاريع   مساهم  شركة ريفان للتشغيل و الصيانه 

 75,000 عام  شقق  3ايجار عدد  مساهم  شركة عاج لالستثمار العقاري
 

 فيه موضحاً  اجتماع كل حضور وسجل انعقادها، وتواريخ األخيرة، ماليةال السنة خال ٌعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد .28

 الحاضرين أسماء

 (5عدد الجلسات )

 اإلجمالي 29/11/2018 2018 / 5 / 31 4/3/2018 2018 / 2 / 21 29/11/2017 أعضاء المجلس

 3 - - حضر حضر حضر محمد الخضير

 5 حضر حضر حضر حضر حضر خالد الخضير

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز السويلم

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالعزيز الذياب

 4 حضر - حضر حضر حضر ابراهيم العبودي
 

 

 



 حتى تسدد ولم أخرى مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي ادلسد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان.29

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية

نهايه الفترة المستحق حتى  المسدد بيان

 الماليه السنوية ولم يسدد 

 وصف موجز لها

المستحق عن العمل المالي  الزكاةيمثل  1,549 1,954 الزكاه

 2018أغسطس  31نتهي في الم

المحصل من  الضريبةبين يمثل الفرق  (584) 361 الضريبة

من  المخصومة الضريبةأولياء األمور و 

المشتريات وطبقا للمرسوم الملكي بان 

عن  الضريبةتتحمل  مبالغ  الدولة

لذا  الدراسيةالسعوديين عن الرسوم 

 الرصيد يظهر مستحق للشركة

المؤسسة العامة 

 االجتماعية ناتللتأمي

المستحقة  االجتماعية التأميناتيمثل  761 5,632

 2018عن شهر أغسطس 

 0 0 وجوازات تأشيراتتكاليف 

 

للمقابل  المجمعة الفاتورةيمثل مبلغ  139 4,046 رسوم مكتب العمل

 المادي للمقيمين

 139 4,046 اإلجمالي
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