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الوطنيــة  الخبــرة والعطــاء جعلــت  ســتون عامــًا وأكثــر مــن 
تقــدم  التــي  التعليميــة  الشــركات  مقدمــة  فــي  للتعليــم 
خدماتهــا لطــاب وطالبــات التعليــم العــام. ويعــد ادراجهــا 
ــة  ــة العربي ــام بالمملك ــم الع ــاع التعلي ــي قط ــركة ف كأول ش
نوفمبــر  شــهر  الســعودي  األســهم  ســوق  فــي  الســعودية 
مــن عــام ٢٠١8م نقلــة نوعيــة فــي اســتراتيجية الشــركة، وذلــك 
مــن خــال طــرح أســهم للشــركة طرحــًا عامــًا واســتخدام 
متحصــات الطــرح فــي تمويــل عــدد مــن مشــاريع وانشــطة 
الشــركة التوســعية. ومنــذ ذلــك التاريــخ وقيمــة الشــركة تتطــور 

بشــكل مميــز مــن خــال ســوق األســهم الســعودي.

وتميــزت الشــركة منــذ البدايــات فــي تقديــم تعليــم نوعــي 
ــول  ــور ح ــوي يتمح ــار ترب ــن إط ــه ضم ــتوى والتوج ــي المس عالم
تحقيــق أهــداف محــددة فــي المجــال التعليمــي، يعتبــر أهمهــا:

تنمية قدرات الطاب الذاتية وتنمية شخصياتهم. 	
تهيئة الطاب والطالبات للتعليم الجامعي. 	
ــة  	 ــة والعملي ــارات العلمي ــة والمه ــاءات التربوي ــر الكف تطوي

ــن. ــدى المعلمي ل

كمــا حصلــت الشــركة علــى عــدة شــهادات عالميــة معتمــدة، 
كشــهادة إدارة الجــودة العالميــة )آيــزو 9٠٠٢( وجوائــز وميداليــات 
المشــاركة ودروع التمّيــز، مثــل جائــزة التمّيــز للقيــادة واإلدارة 
ــز  ــا جوائ ــن طابه ــد م ــل العدي ــن ني ــًا ع ــة، فض ــنوات متتالي لس
عالميــة وشــرف تمثيــل المملكــة فــي العديــد مــن المســابقات 

ــة. ــز عالمي ــد جوائ ــة وحص ــة والدولي اإلقليمي

ثمانيــة  م   ٢٠٢١/٢٠٢٠ الدراســي  العــام  فــي  الشــركة  تشــغل 
مجمعــات تعليميــة قائمــة فــي منطقــة الريــاض ومنطقــة 
للمنهــج  وفقــًا  األهلــي  التعليــم  خدمــة  تقــدم  القصيــم 
الوطنــي وكذلــك وفقــًا للمنهــج الدولــي األمريكــي، وتتســع 
ألكثــر مــن ٢5ألــف طالــٍب وطالبــة تتــوزع علــى جميــع المراحــل 
» ريــاض األطفــال - االبتدائيــة - المتوســطة – الثانويــة ». ويعمــل 
 ١6٠٠ قرابــة  مــن  مكــوٌن  بشــرى  كادٌر  المجّمعــات  هــذه  فــي 
موظــف وموظفــة، فــي مبــاٍن دراســية أنشــئت وفــق أعلــى 
المواصفــات، وجمعــت بيــن قاعــات تعليميــة وثقافيــة ومعامــل 
ــة  ــة رياضي ــه وأندي ــائل ترفي ــة، ووس ــن جه ــة م ــرات علمي ومختب

ــرى.  ــة أخ ــن جه م

ــام  ــي الع ــاض ف ــة الري ــروان بمنطق ــع القي ــغيل مجم ــع تش وم
ليبــدأ  الريــاض  بمنطقــة  العــارض  مجمــع  وتجهيــز   ،٢٠٢١/٢٠٢٠
تشــغيله هــذا العــام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م؛ تعتــزم الشــركة 
ــات  ــاء مجمع ــال انش ــن خ ــاطها م ــي نش ــع ف ــة التوس مواصل
تعليميــة، باإلضافــة الــى خطــط الشــركة التوســعية مــن خــال 
الجــودة  ذات  القائمــة  المــدارس  علــى  االســتحواذ  عمليــات 
العاليــة ممــا يســاهم فــي تحقيــق االنتشــار الجغرافــي لجميــع 
المناطــق وفقــًا للطاقــة االســتيعابية والدراســات االســتراتيجية 

االقتصاديــة. 

اليــوم تمضــي الشــركة بأحــد أهــم الفتــرات المحوريــة فــي 
ــدة  ــة جدي ــة لمرحل ــة البداي ــاوزت نقط ــا تج ــث أنه ــا، حي تاريخه
األداء؛  مســتوى  رفــع  فــي  ســاهمت  وضوابــط  أســس  وفــق 
ــا  ــر مم ــل المعايي ــا أفض ــركة اتباعه ــن للش ــدوره يضم ــذي ب وال

مســاهميها. حقــوق  يحفــظ 
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ستــــون عامـــــًا وأكثـــر
مـن الخبــــرة والعطـــاء
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الرؤية

وتشــغيل  إدارة  مجــال  فــي  األولــى  الشــركة  نكــون  أن 
ــًا  ــًا متخصص ــًا وطني ــون مرجع ــة، وأن تك ــآت التعليمي المنش
العالميــة المواصفــات  أعلــى  ضمــن  المعرفــة  نشــر  فــي 

الرسالة

االســتثمار  خــال  مــن  المعرفــة  تطويــر  إلــى  نســعى 
والتشــغيل للمنشــآت التعليميــة لخدمــة طــاب وطالبــات 
التعليــم العــام ضمــن بيئــة تعليميــة جاذبــة تهــدف إلــى بنــاء 

واالبتــكار” والبحــث  القيــادة  حــول  الشــخصية 

الرؤية، الرسالة، القيم

القيم

التميز المستدام

التعليميــة  واألنشــطة  الوســائل  أحــدث  بتطويــر 
واالســتمرار فــي تطويــر أدائنــا وكفاءاتنــا

االنضباطية

بيئــة  ضمــن  التعليميــة  الخدمــات  تقديــم  فــي 
األنظمــة  واحتــرام  االنضبــاط  ملؤهــا  تربويــة 

نيــن والقوا

المصداقية والشفافية

بالتعامــل مــع شــركاؤنا مــن مســتثمرين معلميــن 
وطــاب وأوليــاء أمــور بحفــظ حقوقهــم

األمن والسالمة

ــامة  ــن والس ــر األم ــى معايي ــق أعل ــزام بتطبي االلت
ــة  ــئاتنا التعليمي ــي منش ف

العمل الجماعي

ــا مــن اتخــاذ القــرارات  مــن خــال تمكيــن موظفين
ــر قياســية وإنجــاز الهــدف وفــق معايي



ويســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي 
الشــركة  حققتهــا  التــي  والنتائــج  م،   ٢٠٢١ للعــام 
تعالــى،  اهلل  بفضــل  والتعليــم  للتربيــة  الوطنيــة 
التنفيذيــة  ثــم بجهــود مخلصــة ومؤثــرة إلداراتهــا 
وجميــع منســوبيها وشــركائها. كمــا نســتعرض لكــم 
ــام  ــال الع ــي خ ــا المال ــركة ومركزه ــتجدات الش مس

م.  ٢٠٢١/٠8/٣١ فــي  المنتهــي 

ــرام  ــاهمينا الك ــة لمس ــدم بالتهنئ ــي أن أتق ــب ل ويطي
التاســع  التعليمــي  المجمــع  افتتــاح  نجــاح  علــى 
للشــركة )مجمــع العــارض التعليمــي( الواقــع فــي 
ــتقبل  ــذي اس ــاض وال ــة الري ــمال مدين ــارض ش ــي الع ح
ــام.  ــذا الع ــات ه ــاب والطالب ــن الط ــى م ــة األول الدفع
لمنتــج  الحمــد  وهلل  ناجحــة  انطاقــٍة  إلــى  إضافــًة 
جديــد ضمــن مجمعاتنــا التعليميــة القائمــة و هــي 
أكاديميــة التربيــة النموذجيــة العالميــة و هــي مــن 
أوائــل المــدارس فــي المملكــة بنظــام اليــوم الدراســي 
فــي  األســرة  الحتياجــات  مواكبــًا  ليكــون  الكامــل 
وقتنــا الحالــي، حيــث تأتــي هــذه التوســعات ضمــن 
خطــة الشــركة التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة فــي 
التوســعية  أنشــطتها  فــي  قدمــًا  الشــركة  مضــي 
ــتحواذ  ــدة و االس ــات الجدي ــاء المجمع ــال إنش ــن خ م
مــع  العاليــة  الجــودة  ذات  القائمــة  المــدارس  علــى 
المحافظــة علــى تطبيــق أعلــى المعاييــر فــي تشــغيل 
االســتدامة  لضمــان  التعليميــة  المجمعــات  وإدارة 
الماليــة فــي تحقيــق النمــو والعوائــد التــي يتطلــع لهــا 

مســاهمي الشــركة. 

ختامــًا، أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لمســاهمينا 
الكــرام علــى ثقتهــم فــي مجلــس اإلدارة، و أنتهــز 
الفرصــة لشــكر زمائــي و زمياتــي أعضــاء مجلــس 
اإلدارة علــى توجيهاتهــم المســتمرة والملهمــة التــي 
ســاهمت فــي رســم اســتراتيجيات الشــركة، وخالــص 
 ، التنفيذيــة  اإلدارة  فــي  الزميــات  و  للزمــاء  الشــكر 
وكافــة منســوبي الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم 
ــم  ــم ، وجهوده ــي آداء مهامه ــم ف ــى إخاصه ، عل
المبذولــة لتنفيــذ تلــك االســتراتيجيات ، متطلعيــن إلــى 

ــازات. ــات واإلنج ــن النجاح ــد م مزي

السادة مساهمي الشركة الوطنية للتربية والتعليم                   

وفقهم اهلل

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

ادراج  علــى  الثالثــة  الســنة  بمــرور  وإياكــم  نحتفــل 
الســوق  فــي  والتعليــم  للتربيــة  الوطنيــة  الشــركة 
شــركات  أولــى  كانــت  حيــث  الســعودية،  الماليــة 
التعليــم العــام انضمامــًا للســوق، وأكثرهــا نشــاطًا 

إيجابيــًا. وأثــراً  وتفاعــًا، 

الشــركة  منســوبي  جميــع  عــن  نيابــًة  و  باســمي 
بالعــام  نهنئكــم  التعليــم،  و  للتربيــة  الوطنيــة 
بســامة  الحضوريــة  وبالعــودة  الجديــد،  الدراســي 
أبنائنــا، حامديــن المولــى عــز وجــل علــى منــه و فضلــه. 
كمــا نتقــدم إلــى مقــام قيادتنــا الرشــيدة بخالــص 
االمتنــان علــى الدعــم الامحــدود لقطــاع التعليــم 
خــال فتــرة الجائحــة. ومــع ســعادتنا بعــودة الطــاب 
و الطالبــات واجتمــاع الشــمل بعــد طــول غيــاب، نؤكــد 
علــى حــرص الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم علــى 
اتخــاذ اقصــى تدابيــر الســامة وااللتــزام باإلجــراءات 

االحترازية.  

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

خالد بن محمد الخضير

رئيــس مجلس إدارة الشركـة 
الوطنيـة للتربيـــة والتعليـــم
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 نحتفل بمرور السنة الثالثــة على ادراج
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تقديــم تعليـم نوعـي عالـي 
المستــــوى والتوجـــه ضمــن 

إطـــار تربـــوي.

تنميــة وتطويـر االستثمار في 
مجال التعليم األهلي.

تطويــــر الكفـــاءات التربويــة 
والمهـارات العلمية والعملية 

لدى المعلمين.

تنميــة قـدرات الطاب الذاتية 
وتنميــة شخصيــاتهم.

المساهمـــــة فـــي تحقيــــق 
المردود المناســـب لضمــــان 

استمرارية المستثمر.

المشاركـة في بناء المجتمع، 
والرقي به، وتطوره في شتى 

مناحي الحياة.

المساهمـــــة فــــي تجويــــد 
مخرجـــات التعليـــم ما قبل 

الجامعـــي.

خلــــق المزيــــد مـــن فـــرص 
التوظيف في قطاع التعليم 

األهلي.

توفير البيئات التعليمية الحرة 
التي تشجـــــع روح المبــــادرة 

واإلبداع في مجال التعليم

األهداف االستراتيجية للشركة



نواحي القوة والمزايا التنافسية

الحوكمــة: حيــث تتوفــر القوانيــن واللوائــح الداخليــة  	
التــي تضمــن وضــع هيــاكل إداريــة ســليمة توضــح 
كيفيــة اتخــاذ القــرارات داخلهــا، وتوزيــع المســئوليات 
بيــن  العاقــة  وتوضيــح  والواجبــات  والســلطات 
اإلدارة  مجلــس  فــي  المتمثلــة  المعنيــة  األطــراف 
واإلدارة والمســاهمين وأصحــاب المصلحــة، وذلــك 
تعــارض  وجــود  عــدم  إلــى  يــؤدي  الــذي  بالشــكل 
فــي المصالــح بيــن هــذه األطــراف، بــل يــؤدي إلــى 
تحقيــق مصالــح المســتثمرين ويضمــن نمــو الشــركة 
ــاعد  ــا تس ــية، كم ــا التنافس ــم قدرته ــراد، ودع باضط
ــق  ــم تطبي ــاح، ويت ــد األرب ــل وتولي ــر التموي ــى توفي عل
آليــات الحوكمــة والتــي مــن أهمهــا: آليــات المعاييــر 
الرقابــة  آليــات  آليــات قيــاس الجــودة،  المحاســبية، 

علــى إنتــاج المعلومــات.

الرؤيــة المســتقبلية التوســعية والتوجه االســتراتيجي  	
وتحديــد مجــال نشــاط الشــركة والمســتفيدين مــن 
ــات  ــي والسياس ــكل التنظيم ــوح الهي ــا ووض خدماته
القــرار  اتخــاذ  تحكــم  التــي  الفلســفية  واألطــر 

للوصــول إلــى األداء المتفــوق المســتمر.

خبرة الشركة الطويلة والعميقة في قطاع التعليم  	
يؤهلها  مما  عامًا  ستين  تقارب  والتي  األهلي  العام 
المتخصصة  الشركات  أكبر  من  واحدة  لتكون 
في  األهلية  التعليمية  المشاريع  وإدارة  تطوير  في 
رائداً  وطنيًا  ومرجعًا  السعودية  العربية  المملكة 

وموثوقًا في نقل المعرفة والتعليم.

التحتيـة  	 البنيـة  لتوافـر  الفريـد  المدرسـي  النمـوذج 
المميـزة والمباني العصرية والتجهيزات والتسـهيات 
والدعـم التكنولوجـي وجميـع المتطلبـات لتحقيـق 

التعليميـة. العمليـة  أهـداف 

تعتبــر المــوارد البشــرية فــي الشــركة أهــم أصولهــا  	
أفضــل  الســتقطاب  دائــم  ســعي  فــي  وهــي 
المواهــب والخبــرات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة 
التعليميــة واإلداريــة المدربــة والمــزودة بالمؤهــات 
ــي  ــر والت ــل المعايي ــق أفض ــة وف ــة والمهني األكاديمي
تتميــز بخبرتهــا التراكميــة والعميقــة والممارســات 
وأهــداف  رؤيــة  لتحقيــق  تؤهلهــا  التــي  الفضلــى 
الشــركة فــي ضــوء مؤشــرات اإلنجــاز المحــددة فــي 

المتعاقبــة. االســتراتيجية  الخطــط 

تحــرص الشــركة علــى بنــاء شــراكات مــع أفضــل  	
بيــوت الخبــرات الوطنيــة والعالميــة مــن جهــة ومــع 
المســتفيدين وأصحــاب المصلحــة مــن جهــة أخــرى 
األهــداف  لتحقيــق  قــرب  عــن  معهــم  والعمــل 

المشــتركة.

ــيرتها،  	 ــال مس ــردة خ ــًا مضط ــركة أرباح ــق الش تحق
ممــا وفــر لهــا المــوارد الماليــة الازمــة والســيولة 
والتطويــر  التوســعة  لعمليــات  الكافيــة  والمرونــة 
واالنتشــار اعتمــاداً علــى التمويــل الذاتــي بشــكل كبير 
وتمكنهــا مــن إنجــاز رؤيتهــا وأهدافهــا المســتقبلية 

ــون. ــكل مضم بش
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يتمثــل نشــاط الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم فــي تملــك وإنشــاء وإدارة وتشــغيل المــدارس الخاصــة بالتعليــم العــام )قبــل 
ــة  ــات الثماني ــتيعابية للمجمع ــة االس ــت الطاق ــة. وبلغ ــوادي الرياضي ــه والن ــي والترفي ــال الرياض ــي المج ــتثمار ف ــي( واالس الجامع
ــن ١٣٫٣٢٠  ــد ع ــا يزي ــاب م ــي للط ــدد الفعل ــغ الع ــا بل ــة، بينم ــب وطالب ــف طال ــن ٢5 أل ــر م ــي ٢٠٢١ أكث ــام المال ــة للع ــة مجتمع القائم
طالــب وطالبــة. كمــا بلــغ عــدد الــكادر التعليمــي واإلداري أكثــر مــن ١6٠٠ موظــف وموظفــة. وتقــوم الشــركة بتوفيــر خدماتهــا فــي 

ــاث وفقــًا للمنهــج الوطنــي الســعودي وكذلــك المنهــج الدولــي األمريكــي. مجــال التعليــم للجنســين الذكــور واإلن

القيروانالخوارزميالغدبريدةقرطبةالنزهةالروابيالريانالمجمع

١98٠٢٠٠9٢٠١٣٢٠١7٢٠١9١99٠٢٠١٠٢٠٢٠التأسيس

الرياضالرياضالرياضالقصيمالرياضالرياضالرياضالرياضالموقع

وطنيالمناهج
وطني – 

دولي
وطني – 

دولي
وطني – 

دولي
وطني – 

دولي
وطنيوطني

وطني – 
دولي

الطاقة 
االستيعابية 

المثلى
5,٢5٠4,٣754,٣75١,٠5٠٢,6٢5٢,٢٠٠١,٢٢٠455٠

٣,١45٣,466٢,4١١4٠5٣86١,4٠8١,١٢٠979عدد الطاب

٢٢٪9٢٪64٪١5٪٣9٪55٪79٪6٠٪اإلشغال

نشاط الشركة وعملياتها



١-  مجمع مدارس التربية النموذجية – الريان:

ــد  ــن عب ــد ب ــر ماج ــارع األمي ــان، ش ــي الري ــي ح ــع ف ــع المجم يق
تبلــغ 6٠٫٠٢8 متــر  الريــاض علــى مســاحة أرض  العزيــز بمدينــة 

مربــع، وتــم افتتــاح المجمــع فــي عــام ١98٠ م.

وفقــًا  األهلــي  التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  يقــدم 
للمنهــج الوطنــي، لمراحــل رياض األطفــال واالبتدائي والمتوســط 
والثانــوي للبنيــن والبنــات، وتبلــغ الطاقــة االســتيعابية المثلــى 
للمجمــع 5٫٢5٠ طالــب وطالبــة كمــا تبلــغ الطاقــة االســتيعابية 

ــة.  ــب وطالب ــع 6٫٠٠٠ طال ــوى للمجم القص

٢-  مجمع مدارس التربية النموذجية – الروابي:

يقــع المجمــع فــي حــي الروابــي، شــارع الواحــة بمدينــة الريــاض 
علــى مســاحة أرض تبلــغ ٣5٫785 متــر مربــع، ومســاحة بنــاء تبلــغ 
ــتحوذت  ــد اس ــركة ق ــر أن الش ــر بالذك ــع.  والجدي ــر مرب 6٠٫١١5 مت
علــى مــدارس الحضــارة فــي ٢٠٠6 والتــي تــم تحويلهــا بعــد 
التربيــة  مــدارس  مجمــع  إلــى   ٢٠٠9 عــام  فــي  المجمــع  بنــاء 

النموذجيــة- الروابــي. 

وفقــًا  االهلــي  التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  يقــدم 
للمنهــج الوطنــي وكذلــك وفقــًا للمنهــج الدولــي األمريكــي 
لمراحــل ريــاض األطفــال واالبتدائــي والمتوســط والثانــوي للبنيــن 
والبنــات، وتبلــغ الطاقــة المثلــى للمجمــع 4٫٣75 طالــب وطالبــة 
كمــا تبلــغ الطاقــة االســتيعابية القصــوى للمجمــع 5٫٠٠٠ طالــب 

ــة.  وطالب

٣-  مجمع مدارس التربية النموذجية – النزهة:

ــد  ــن عب ــرن ب ــر مق ــارع األمي ــة، ش ــي النزه ــي ح ــع ف ــع المجم يق
مربــع.  متــر   ٢9٫٢5٠ تبلــغ  أرض  علــى  الريــاض  بمدينــة  العزيــز 
ومســطحات بنــاء تبلــغ 56٫7٢6 متــر مربــع، وتــم افتتــاح المجمــع 

فــي عــام ٢٠١٣م.

وفقــًا  األهلــي  التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  يقــدم 
للمنهــج الوطنــي لمراحــل ريــاض األطفــال واالبتدائي والمتوســط 
ــل  ــي لمراح ــي األمريك ــج الدول ــًا للمنه ــك وفق ــوي، وكذل والثان
ريــاض األطفــال واالبتدائــي. وتبلــغ الطاقــة االســتيعابية المثلــي 
للمجمــع 4٫٣75 طالــب وطالبــة كمــا تبلــغ الطاقــة االســتيعابية 

ــة.  ــب وطالب ــع 5٫٠٠٠ طال ــوى للمجم القص

٤-  مجمع مدارس التربية النموذجية – قرطبة:

يقــع المجمــع فــي حــي قرطبــة، شــارع الصالــح بمدينــة الريــاض 
علــى مســاحة أرض تبلــغ 5٫4١6 متــر مربــع، ومســطحات بنــاء 
تبلــغ 8٫867 متــر مربــع، وتــم افتتــاح المجمــع وتشــغيله فــي 

بدايــة العــام الدراســي ٢٠١7م -٢٠١8م.

وفقــًا  األهلــي  التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  يقــدم 
للمنهــج الوطنــي وكذلــك وفقــًا للمنهــج الدولــي األمريكــي 
وتبلــغ  والبنــات،  للبنيــن  واالبتدائــي   األطفــال  ريــاض  لمراحــل 
الطاقــة االســتيعابية المثلــى للمجمــع ١٫٠5٠ طالــب وطالبــة كمــا 

تبلــغ الطاقــة القصــوى للمجمــع ١٫٢٠٠ طالــب وطالبــة.

مشاريع قائمـة
تزاول الشركة أنشطتها 
الرئيسيــــــة من خـــــالل

مجمعـــــــات
تعليميـــــــــة 8

الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
السنوي 17

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

5٫250

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

4٫375

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

٤.٣٧٥

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

1٫050



٥-  مجمع مدارس التربية النموذجية – بريدة:

ــم،  ــة القصي ــدة بمنطق ــة بري ــمال مدين ــي ش ــع ف ــع المجم يق
علــى مســاحة أرض تبلــغ ١٢٫66١ متــر مربــع، ومســطحات بنــاء 
افتتــاح  وتــم  مربــع،  متــر   ٢4٫5٠٠ قدرهــا  إجماليــة  بمســاحة 
ــي ٢٠١9م -٢٠٢٠م.  ــام الدراس ــة الع ــي بداي ــغيله ف ــع وتش المجم

وفقــًا  األهلــي  التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  يقــدم 
للمنهــج الوطنــي وكذلــك وفقــًا للمنهــج الدولــي األمريكــي 
والثانــوي  والمتوســط  واالبتدائــي  األطفــال  ريــاض  لمراحــل 
ــع  ــى للمجم ــتيعابية المثل ــة االس ــغ الطاق ــات، وتبل ــن والبن للبني
٢٫6٢5 طالــب وطالبــة كمــا تبلــغ الطاقــة االســتيعابية القصــوى 

٣٫٠٠٠ طالــب وطالبــة.  للمجمــع 

٦-  مجمع مدارس التربية النموذجية – القيروان:

ــد اهلل  ــن عب ــعود ب ــارع س ــروان، ش ــي القي ــي ح ــع ف ــع المجم يق
ــر  ــغ ٢9٫٠٠٠ مت ــاحة أرض تبل ــى مس ــاض عل ــة الري ــوي بمدين ــن جل ب
مربــع، ومســطحات بنــاء تبلــغ 46٫5٠٠ متــر مربــع، وتبلــغ الطاقــة 
ــغ  ــا تبل ــة كم ــب وطالب ــع 4٫55٠ طال ــى للمجم ــتيعابية المثل االس
ــة.  ــب وطالب ــع 5٫٢٠٠ طال ــوى للمجم ــتيعابية القص ــة االس الطاق

وتــم افتتــاح المجمــع وتشــغيله فــي بدايــة العــام الدراســي 
التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  م. يقــدم  ٢٠٢١  – م   ٢٠٢٠
األهلــي وفقــًا للمنهــج الوطنــي وكذلــك وفقــًا للمنهــج الدولــي 
والمتوســط  واالبتدائــي  األطفــال  ريــاض  لمراحــل  األمريكــي 

والثانــوي للبنيــن والبنــات.

٧-  مجمع مدارس الغد األهلية – الرياض:

يقــع المجمــع فــي حــي الملــك عبــد اهلل، بمدينــة الريــاض علــى 
مســاحة أرض تبلــغ ١١،٣٠٠ متــر مربــع.  والجديــر بالذكــر أن الشــركة 

قــد اســتحوذت علــى مــدارس الغــد األهليــة فــي عــام ٢٠٢٠ م . 

وفقــًا  األهلــي  التعليــم  خدمــة  التعليمــي  المجمــع  يقــدم 
للمنهــج الوطنــي، لمراحــل رياض األطفــال واالبتدائي والمتوســط 
والثانــوي للبنيــن والبنــات، وتبلــغ الطاقــة االســتيعابية المثلــى 
ــتيعابية  ــة االس ــغ الطاق ــا تبل ــة كم ــب وطالب ــع٢٫٢٠٠ طال للمجم

القصــوى للمجمــع ٢٫٣٠٠ طالــب وطالبــة. 

٨-  مجمع مدارس الخوارزمي األهلية – الرياض:

يقــع المجمــع فــي حــي النــدى، بمدينــة الريــاض علــى مســاحة 
أرض تبلــغ 6٫١5٢ متــر مربــع.

مــدارس  علــى  اســتحوذت  قــد  الشــركة  أن  بالذكــر  والجديــر 
الخوارزمــي األهليــة في عــام ٢٠٢٠ م ويقــدم المجمــع التعليمي 
خدمــة التعليــم األهلــي وفقــًا للمنهــج الوطنــي، لمراحــل ريــاض 
ــغ  ــط، وتبل ــن فق ــوي للبني ــط والثان ــي والمتوس ــال واالبتدائ األطف
ــغ  ــا تبل ــب كم ــع ١٫٢٢٠ طال ــى للمجم ــتيعابية المثل ــة االس الطاق

ــب.  ــع ١٫٢5٠ طال ــوى للمجم ــتيعابية القص ــة االس الطاق

الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
18السنوي

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

2٫625

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

4٫550

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب

2٫200

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب

1٫220



٩-  مجمع مدارس التربية النموذجية –العارض:

يقــع المجمــع فــي حــي العــارض، طريق أبوبكــر الصديــق بمدينة 
الريــاض علــى مســاحة أرض تبلــغ ١9٫649 متــر مربــع، ومســطحات 
بنــاء تبلــغ  ٣8٫٠٠٠ متــر مربــع، وتبلــغ الطاقــة االســتيعابية المثلــى 
ــتيعابية  ــة االس ــغ الطاق ــا تبل ــة، كم ــب وطالب ــع ٣٠٠٠ طال للمجم

القصــوى للمجمــع ٣٫٢٠٠ طالــب وطالبــة.

تــم افتتــاح المجمــع التعليمــي فــي بدايــة العــام الدراســي 
٢٠٢١م – ٢٠٢٢م. ويقــدم المجمــع خدمــة التعليــم األهلــي وفقــًا 
للمنهــج الوطنــي وكذلــك وفقــًا للمنهــج الدولــي األمريكــي 
لمراحــل ريــاض األطفــال واالبتدائــي والمتوســط والثانــوي للبنيــن 

ــات والبن

تــالل   – النموذجيــة  التربيــة  مــدارس  مجمــع    -١٠
الدوحــة:

تــال  بحــي  تعليمــي  مجمــع  إنشــاء  فــي  المشــروع  يتمثــل 
الدوحــة فــي الظهــران بالمنطقــة الشــرقية، علــى أرض تبلــغ 
ــغ  ــاء تبل ــطحات بن ــع ومس ــر مرب ــة 9٫875 مت ــاحتها االجمالي مس
٢٠٫5٠٠ متــر مربــع، وبطاقــة اســتيعابية قصــوى تبلــغ ٣٫٠٠٠ طالــب.

ــة  ــي بداي ــع التعليم ــغيل المجم ــي تش ــدء ف ــع الب ــن المتوق وم
العــام الدراســي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م .

مشاريع تحت التنفيذ

مجمعات تعليمية
للبنيـــن والبنـــــات

تعكف الشركــة حاليًا 
دةعلى إنشــاء وتشغيــل

دي
ج بطاقة استيعابية 4

طالــب وطالبــةقصوى اجماليـــــة
12٫750

الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
السنوي 19

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالب وطالبة

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة ٣٠٠٠
االستيعابية للمجمع طالب

3٫000



١١-  مجمع مدارس التربية النموذجية – القصر ١:

إنشــاء مجمــع تعليمــي فــي مدينــة  المشــروع فــي  يتمثــل 
ــع،  ــر مرب ــغ ١١٫8٠٢ مت ــاحة أرض تبل ــى مس ــر، عل ــي القص ــر بح الخب
ــع،  ــر مرب ــا ٢٠٫5٠٠ مت ــة قدره ــاحة إجمالي ــاء بمس ــطحات بن ومس
ــى  ــن عل ــة موزعي ــغ ٢٫65٠ طالب ــوى تبل ــتيعابية قص ــة اس وبطاق

جميــع المراحــل الدراســية.

فقــط،  للبنــات  مخصــص  المدرســي  المجمــع  وســيكون 
وســيخدم جميــع مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي مــن مرحلــة 
ريــاض األطفــال وحتــى الثانويــة. والمشــروع ضمــن مرحلــة إعادة 
الدراســة وتحديــد الجــدول الزمنــي حســب مــا تــم اإلفصــاح عنــه 

ــابقًا س

١٢-  مجمع مدارس التربية النموذجية – القصر ٢:

إنشــاء مجمــع تعليمــي فــي مدينــة  المشــروع فــي  يتمثــل 
الخبــر بحــي القصــر، علــى مســاحة أرض تبلــغ ١4٫89٢ متــر مربــع، 
ومســطحات بنــاء بمســاحة إجماليــة تبلــغ ٢4٫5٠٠ متــر مربــع، 
ــى  ــن عل ــب موزعي ــغ ٣٫9٠٠ طال ــوى تبل ــتيعابية قص ــة اس وبطاق
جميــع المراحــل الدراســة )باســتثناء مرحلــة ريــاض األطفــال(.

فقــط  للبنيــن  مخصــص  الدراســي  المجمــع  وســيكون 
ــة. والمشــروع  وســيخدم المراحــل مــن االبتدائيــة وحتــى الثانوي
ضمــن مرحلــة إعــادة الدراســة وتحديــد الجــدول الزمنــي حســب 

ــابقًا ــه س ــاح عن ــم اإلفص ــا ت م

الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
20السنوي

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 
االستيعابية للمجمع طالبة

تبلــــــــــغ الطاقــــــــة 2٫650
االستيعابية للمجمع طالب

3٫900

الطاقـــــــة االستيعابيـــــة االجماليـــــــة المثلــى
للمجمعات التعليمية القائمة خالل عام ٢٠٢١ م

25٫645
عدد الطــالب خالل عــام ٢٠٢١

13٫320

معدل اإلشغال خال عام ٢٠٢١م 
ويشمــل مجمع بريدة والقيروان 
والذيــن تم افتتاحهــم حديثــــًا

٪52

نسبــة الطاب والطالبات
في المنهج الدولي خال

العـــام ٢٠٢١ م
٪15

 مجمعات تعليمية قائمة 
خال العـام المالي ٢٠٢١م 8

نسبــة الطاب والطالبــات
في المنهج الوطني خال

العــام ٢٠٢١ م
٪85



الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
السنوي 21

أهم األحداث والتطورات في تاريخ الشركة

تأسست المدرسة واعتمدت من وزارة المعارف برقم ١5494 وتاريخ ١٣78/٠7/١4هـ  ١٩٥٨

تغير اسم المدرسة وأصبح »مدرسة التربية النموذجية« ١٩٥٩

تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي األول بحي الريـان بمدينة الرياض ١٩٨٠

تم إصدار ترخيص الفتتاح مدارس التربية النموذجية صادر مـن الرئاسة العامة لتعليم البنات ١٩٨٦

تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة مــع احتفـــاظ الشــركة باســمها »شــركة مــدارس التربيــة 
ــعودي،  ــال س ــف ١٢٢٫78٠٫٠٠٠ ري ــن أل ــبعمائة وثماني ــون وس ــرين ملي ــن وعش ــة واثني ــغ مائ ــال يبل ــرأس م ــة«، ب النموذجي

حيــث اقتصــر االكتتــاب فيهــا علــى المســاهمين المؤسســين.
٢٠٠٢

تــم تغييــر اســم الشــركة مــن شــركة مــدارس التربيــة النموذجيــة إلــى الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم بموجــب 
قــرار الشــركاء الصــادر فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة

٢٠٠٤

تــم االســتحواذ علــى مــدارس الحضــارة بمدينــة الريــاض، والتــي تمثــل حاليــًا المجمــع التعليمــي الواقــع بحــي الروابــي 
ــة الرياض. بمدين

٢٠٠٦

تمــت زيـــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة واثنيــن وعشــرين مليــون وســبعمائة وثمانيــن ألــف ١٢٢٫78٠٫٠٠٠ ريــال ســعودي 
إلــى مائتيــن مليــون ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريــال ســعودي، وذلــك عــن طريــق رســملة األربــاح المبقــاه وضــخ مبلــغ نقــدي.

٢٠٠٦

تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثاني بحي الروابي بمدينة الرياض. ٢٠٠٩

تم إنشاء وافتتاح المجمع التعليمي الثالث بحي النزهة بمدينة الرياض ٢٠١٣

تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــي مليـــون ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ســعودي إلى ثاثمائــة مليــون ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ســعودي، 
وذلــك عــن طريــق رســملة األربــاح المبقــاه واالحتياطــي النظامي

٢٠١٦

تم افتتاح المجمع التعليمي الرابع بحي قرطبة بمدينة الريـاض ٢٠١٧

تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثمائــة مليــون ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وثاثــون مليــون 4٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ريــال ســعودي، مــن خــال طــرح حوالــي ١٣ مليــون ســهم بســوق المــال الســعودي طرحــًا عامــًا

٢٠١٨

تــم افتتــاح المجمــع التعليمــي الخامــس بمدينــة بريــدة فــــي منطقــة القصيــم والــذي تــم تمويلــه مــن متحصــات 
الطـرح

٢٠١٩

تم االستحواذ على شركة مدارس الغد األهلية وشركة مدارس الخوارزمي التعليمية ٢٠٢٠

افتتـاح المجمع التعليمي الثامن بحي القيروان بمدينة الرياض ٢٠٢٠

افتتاح المجمع التعليمي التاسع بحي العارض بمدينــة الريـاض ٢٠٢١

أهم األحداث والتطورات في تاريخ الشركة
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حوكمة الشركة

١-  ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك 

تطبــــــــق الشركــــة جميـــــع األحكــــام الــواردة فــي الئحــــة حوكمــــة الشركــــات الصــــادرة عـــن هيئـــــة الســــوق الماليــــة
باستثنــــاء األحكــــام الواردة أدنــــاه:

أسباب عدم التطبيق نص المادة
حالة 
الفقرة

رقم المادة 
/ الفقرة

لم يتم إقرار برامج،  وجاري 
العمل على إعدادها 

تدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
ووضع البرامج الازمة لذلك

استرشاديه ٣9

لم يتم الحصول على تقييم 
األداء من جهة خارجية بعد ، 
وجــاري العمل على الترتيبـات 
الازمة لذلك. وتقــوم لجنــــة 
المكافـــــآت والترشــيحـــــات  
بتقييــم  أداء مجلــس اإلدارة 

كل نهايــة ســنة ماليــة.

يتخذ مجلس اإلدارة عمل الترتيبات الازمة للحصول 
على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة 

كل ثاث سنوات 
استرشاديه 4١/هـ

لـم يتــم إقرار ذلك ومــا زال 
تحــت الدراســة 

تشكيـــل لجنــــة إدارة المخاطــــر وتحديـــد
اختصاصها واجتماعاتها

استرشاديه 7٢-7١-7٠

تحت الدراسة

)تحفيز العاملين( تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز 
المشاركـــة واألداء للعامليــن في الشركـــة، على أن 

تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:
١( تشكيـــل لجـــان أو عقــــد ورش عمــــل متخصصـــة 
لاستماع إلى آراء العاملين في الشركة، ومناقشتهم 
في المسائـــل والموضوعات محل القرارات المهمــــة.
٢( برامج منح العاملين أسهمًا في الشركـــة أو نصيـــبًا 
من األربـــاح التي تحققهـــا وبرامـــج التقاعـد، وتأسيس 

صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
٣( إنشــاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

استرشادية 85

تحت الدراسة
وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها 

واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض 
تطور األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

استرشاديه 87

تقوم الشركة بالعديد من 
المبادرات المجتمعية ، إال أنه 

ال توجد مؤشرات أداء لذلك

وضع مؤشرات قياس  تربط أداء الشركة بما تقدمه 
من مبادرات في العمل االجتماعي ، ومقارنة ذلك 

بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
استرشاديه ١/88
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٢-  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية
ووظائفهــــــم الحاليــــة والسابقــــة ومؤهالتهــــم وخبراتهـــــم:

أ(   أعضاء مجلس اإلدارة
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االسماالسم

الوظائف الحاليةالوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الوظائف السابقة

المؤهات

المؤهات

الخبرات

الخبرات

رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم 	

رئيس لجنـــة االستثمـــار بالشركـــة الوطنيـــة للتربيــة  	
والتعليـــم.

رئيس مجلس إدارة شركـــة عاج لاستثمـــار العقــــاري. 	
رئيس مجلس األمناء في جامعة اليمامــة 	

ناظـــر الوقـف في شركــة وقــف محمـــد بن إبراهيـم  	
الخضير.

رئيس مجلس إدارة شركة يمامي. 	

مدير شركة محمد ابراهيم الخضير للتطوير واالستثمار  	
العقاري 

نائب رئيس مجلس ادارة الشركــة الوطنية للتربيـة  	
والتعليـــم.

عضو لجنــة الترشيحــات والمكآفات في الشركــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

رئيس لجنة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربية  	
والتعليــم.

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضــو المنتــدب للشركة  	
الوطنية للتربية والتعليـم.

الرئيس التنفيــذي للشركة الوطنية للتربية والتعليـــم. 	
 العضو المنتدب لمجلس ادارة شركة عاج لاستثمار  	

العقاري.
عضــــو لجنــــة الترشيحــــات والمكــآفات في الشركة  	

الوطنية للتربية والتعليم. 

نائـب الرئيــــس التنفيـــذي للشركة الوطنيــــة                 	
للتربيــــة والتعليــــم

مديـــــر عام المجمعــــات للشركة الوطنيــــة                        	
للتربيـــة والتعليــــم 

مشرف تربــوي فـي وزارة التعليــم  	

مديـراً للعديد مـن المدارس الحكومية واألهـليـة  	

معلمـًا بمــدارس حكوميـة 	

بكالوريوس إعام، جامعـــة اإلمـام محمد بــن سعــود  	
اإلسامية، الريـاض، المملكة العربية السعودية

برنامج االدارة التنفيذية جامعة كاليفورنيا 	

حاصل علـى بكالوريـوس فـي التاريخ عام ١984 من  	
“ جامعة الملك سعود” الرياض، المملكة العربية 

السعودية

خبرات إداريــة متراكمـة في عدة مجاالت ربحيـــة وخيريـــة
مثل مجال التعليم العام ، التعليم الجامعي ، والمقاوالت 

والعقـــــارات

خبرات متراكمة في التربية والتعليم وخبرات إدارية تربوية 
إشرافية كما كانت له خبرة طويلة في الشركة الوطنيـــة 

للتربية والتعليـم كنائب للرئيـس التنفيذي

إبراهيم بن عبدالرحمن سليمان الدرعخالد بن محمد الخضير
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االسماالسم

الوظائف الحاليةالوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الوظائف السابقة

المؤهات

المؤهات

الخبراتالخبرات

عضـــو مجلـــس اإلدارة فـــي الشركـــة الوطنيــــة                	
للتربيــة والتعليـــم.

عضــــو لجنة المراجعــــة في الشركــــة الوطنيــة                	
للتربيـــة والتعليـم

رئيـس مجلــــس اإلدارة لشركـــــة محمـــــد العلي            	
السويلم لاستثمار.

عضــــو مجلـس إدارة شركــــة محمـــــد العلــــــي            	
السويلم للتجارة والمقاوالت

نائب رئيس مجلس األمناء لمؤسسة محمد العلي  	
السويلم الخيريــــة

المديـــر العام لشركـــة مصنــع الشـــرق األوسـط          	
للقـوالب المعدنية والباستيـك

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم 	

رئيس لجنة الترشيحــــات والمكآفـــات في الشركــــة  	
الوطنية للتربيـة والتعليــم

مدير عــام شركــــــة عبد العزيــــــز الذياب وإخوانــــه 	

رئيــــس مجلــــس المديريـــــن شركـــــــة األلفيـــــــــة          	
القادمـــــة لاتصــــاالت

نائــــــب رئيــــــــس مجلــــــس اإلدارة شركـــــة هنــــــا       	
للصنـاعــــات الغذائيـــــة

أحد مديـــــري شركــــــة رواد الوطـــــن لاستثمـــارات          	
العقاريـــة المحدودة

عضـــو مجلــــس إدارة شركــــة أبناء حمـــود إبراهيم         	
الذيــــاب للنقـــل

عضو مجلـس إدارة شركـــة الذياب للصناعة والزراعة 	

المديـر العام لشركة مصنع الينابيــع للمرطـبــات         	
مديــــر االستثمــــار العقــــاري فـــي شركــــة الذيــاب             	والتغليـــف

للصناعـــة والزراعـــــة 

مدير إدارة المزارع بشركة الذياب للصناعـــة والزراعـــة  	

ماجستيــر إدارة أعمــال، جامعـــة كــولورادو للتقنيــة         	
عام ١999م، دنفر، الواليات المتحدة األمريكية

بكالوريوس اقتصاد، جامعة اإلمام محمد بن سعود  	
عام ١99٠م، الرياض، المملكة العربية السعودية

شهادة الثانوية العامة، مدارس التربية النموذجية عام  	
١994 م، الرياض، المملكـة العربية السعودية.

خبرات إدارية وفنية في عدة مجاالت أبرزها التعليم ، 
والصناعة، والمقـاوالت والتجارة

خبرات إدارية وفنيــــة فـي عــدة مجاالت أبرزها التعليم، 
والتقنيـة، والمقاوالت، والعقـارات، والتجارة

عبد العزيز بن حمود الذيابعبد العزيز بن محمد السويلم
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ابراهيم بن علي العبودي*
االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

رئيس مجلس إدارة شركــة العبودي لإلنشاء والتعميـر. 	

عضــــو مجلس إدارة مصنـــــع المنتجــــــات العربيـــــة  	
للمطهــرات الطبيــــة.

رئيـس مجلـس إدارة مؤسســــة إبراهيــــم العبــــودي  	
لإلسكـــان الخيـــري.

مؤسس مؤسسة إبراهيم العبودي لإلسكان الخيري. 	

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم.  	

عضـــو لجنـــة الترشيحـــات والمكآفـــات في الشركة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

شهــادة الثانويـــة العامـة، مدرسة ثانوية المذنب عــام  	
١٣87 م، منطقة القصيم، المملكة العربية السعوديــة

خبــرات متعددة في منظمات ربحية وخيرية في عـدة 
مجاالت ابرزها : مجال التعليم، والمقاوالت والعقــارات 

*  انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
** عضــو في مجلس اإلدارة بدورته الحاليـــة من تـاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

عضـــو فـــــي مجلس إدارة الشركــــة الوطنيـــــــة                     	
للتربيـــة والتعليـــم

عضــو لجنـــة الترشيحــات والمكافأة في الشركـة  	
الوطنية للتربية والتعليــم

عضو لجنــــة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربية  	
والتعليـــــم

مدير مكتب المبـادرات االستراتيجية في المؤسسـة  	
العامــة للتقاعـــد

مسـؤول تنفيذي الشركة العالمية لأللمونيوم 	

أخصائي تمويـل في بنك الريــاض 	

بكالـوريــــوس اقتصـاد مــــن جامعــة المـلك سعــود 	

ماجستير إدارة  أعمــال من جامعــــة شيبنزبـــــورغ في  	
بنسلفانيـا، بالواليات المتحـدة

دبلـوم تنفيـذ االستراتيجية من كليــــة انسيـــــاد إلدارة  	
األعمـال في فونتينبلو ، بفرنسا

ماجستير تنفيـذي في إدارة األعمـــال من كليــة هالت  	
الدولية لألعمال في كامبرج، بالواليات المتحدة

خبـــــرات إداريـــة متنوعــة وعمـــل على اعداد الخطـــــة 
االستراتيجية للمؤسســـة العامـــة للتقاعــد و مســـؤول 
عــن تنفيـــذ استراتيجيتهــــــا من مبـــــادرات ومؤشـــرات 

استراتيجيـــــة

نوال بنت محمد الغنيمان**
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االسم

الوظائف الحالية

عضو مجلس اداراة الشركـة الوطنيـــة للتربيــــة والتعليـــم.  	

عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنيــة للتربيـــة والتعليــم. 	

رئيس قسم التسويــــق - جامعـــة الفيصــل. 	

مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة دهاء للدعاية واإلعان. 	

رئيس مجلس ادارة شركة سنمار. 	

مؤسس وعضـــو مجلس ادارة شركـــــة مطاعـــم سراونـد. 	

مؤسس ونائـــب رئيــــس مجلس إدارة جمعيـــــة التسويـق. 	

مؤسس ورئيــــس مجلس أمنــــاء جائـــزة رواد التسويــــــق. 	

عضو مجلس إدارة جمعية السلياك ورئيس لجنة االستثمار. 	

الوظائف السابقة

رئيــس اللجنـــة المالية لمجموعــة  ٢٠١9 - ٢٠٢٠ الفكــر  	
العشريـــــن

عضو اللجنة االستشارية لصندوق دواوين الجزيرة التابع  	
للجزيـــرة كابيتـــال

أستـــاذ زائر في جامعـــة واليـــة تكســاس األمريكيـة  	

باحث تسويـــق في الهيئـــة العليـــا للسياحـــة   	

الخبرات

 خبرات إدارية متراكمــة في عدة مجاالت ابرزهــا : مجـالس 
اإلدارة، لجـــان االستثمــار والتسويــــق، هيكلـــة الشركــــات، 

مجاالت التعليــم العالي واألبحــاث.

** عضــو في مجلس اإلدارة بدورته الحاليـــة من تـاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 

سعد بن عبد العزيز الحقيل**

المؤهات

دكتـــوراة في إدارة األعمـــال - تسويـق من جامعـــة       	
والية تكســـاس األمريكيــة

ماجستيـــر إدارة أعمـــال التسويق من جامعـــة واليـة  	
كولورادو االمريكيـــة

بكالوريــــوس إدارة أعمـــــال تسويــــق مـــن جامعــــة         	
الملك سعود



الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
السنوي 29

ب(   أعضـــاء اللجــــان

١-  لجنة المراجعة

االسماالسم

الوظائف الحالية
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الوظائف السابقة

المؤهات

المؤهات

الخبرات

الخبرات

شريـــك تنفيذي في شركة سعـــد السبتـي وشريــكه         	
)ايكوفس السبتي( للمراجعة والمحاسبة و المراجعة 

الداخليــة والمخاطــر.

رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنيـة               	
للتربية والتعليم

شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو  	
)RSM( مجموعة

عضو مجلس إدارة شركة كيمانول ورئيس لجنـة  	
المراجعــــــة

عضو لجنة المراجعة شركـــة سبكيــــم 	
عضو لجنـة المراجعة شركـــة اكستــــــرا 	
عضو لجنة المراجعة شركة اسمنت ينبع 	
عضو لجنة المراجعة ببنك الباد 	
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية لاستقدام 	
عضو لجنة المراجعة بشركة جبل عمر للتطوير 	

شريك تنفيذي في شركة بروتيفتي للمراجعة الداخلية  	
وادارة المخاطر.

المدير الشريك لمكتب السبتي وبانقا، عضو مجموعة  	
)RSM( العالمية.

رئيس لجنة المراجعـة في الشركـــة الوطنيـــة للتربيـــة  	
والتعليم.

مدير تنفيــذي للمالية لشركـة أوقاف سليمـان        	
الراجحي القابضة

زمالـــــة المحاسبيـــن األمريكييـــن )CPA( عـــام ١99٠م 	
زمالة المعهـــد األمريكـــي للمحاسبيـــن األمريكييـــــن  	

)AICPA( عــام ١99٠م
	  )IIA( زمالـــة المعهد األمريكي للمراجعيـــن الداخليـــن

عام ١99٠م
زمالـــة الهيئــــة السعوديــــة للمحاسبيــــن القانونييــن  	

)SOCPA( عام ١99٠م
ماجستيـــر في المحاسبـــة من كليــة والش للمحاسبة  	

واألعمال عام ١986م، والية ميتشغان، الواليات المتحدة 
األمريكية

بكالوريــوس محاسـبـــة، جامعــــة الملك ســـعود عام  	
١978م، الرياض المملكة العربية السعودية

زمالـــة الهيئـــة السعوديـــة للمحاسبيـــن القانونييـــن  	
)SOCPA( عام ٢٠١٠م

زمالة المحاسبيــــن األمريكييـــــن )CPA( عــــام ٢٠٠7م. 	
ماجستير إدارة أعمال ومالية، جامعة هيريوت وات عام  	

٢٠٠4م، والية ميتشغان، الواليات المتحــدة األمريكيـــة. 
بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود عام ٢٠٠١م،  	

الرياض المملكة العربية السعودية.

خبرات متراكمة في المراجعة الداخلية والمخاطر واإلدارة 
المالية والمحاسبة القانونية 

*  انتهت عضويته بنهاية دورة لجنة المراجعة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م

خبرات متراكمة في مجال المحاسبـة القانونية والشــؤون 
المالية واإلدارية

 

محمد بن فرحان بن نادرسعد بن صالح السبتي*
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االسماالسم

الوظائف الحاليةالوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الوظائف السابقة

المؤهات

المؤهات

الخبرات

الخبرات

شريك – شركـة سعد صالـــــح السبتـــي وشريكـــــه     	
 ECOVIS للمحاسبة والمراجعـــة، عضـــو مجموعــة

العالمية.

عضو لجنــة المراجعـــة في الشركة الوطنية للتربية  	
والتعليم.

عضـــو مجلـــس اإلدارة في الشركـــة الوطنيـــة                  	
للتربية والتعليم

عضو لجنة المراجعـة فـــي الشركـــة الوطنيـــة               	
للتربية والتعليم

رئيس مجلـس اإلدارة لشركــــة محمـــد العــلي            	
السويلم لاستثمار

عضو مجلــــس إدارة شركــــة محمـــد العلـــي               	
السويلم للتجارة والمقاوالت

نائب رئيس مجلس األمنــاء لمؤسســـة محمـــد               	
العلي السويلم الخيرية

المدير العام لشركة مصنع الشرق األوسط للقوالب  	
المعدنية والباستيك

مدير مراجعــــة – مكتـــب سعـد السبتي محاسبــون  	
ومراجـعون قانونيـون

مراجع رئيسي – شركة ديلويت اند توش وشركاهم 	

المدير العــام لشركـــة مصنع الينابيـــع للمرطبــــات  	
والتغليــــف

شهــــادة الماجستيــــر في العلوم الماليــــــة، جامعة  	
تكساس إي أند أم، داالس، الواليات المتحدة األمريكية

 شهـــــادة البكالوريـــــوس في العلـــوم المحاسبية، 	
جامعة الملك سعـــود، الريــــاض، المملكة العربيـــة 

السعوديـــة

)CIA(مراجع داخلي معتمد - جمعيـة المراجعيـــن  	
الداخليين

)SOCPA( محاســب قانوني - الهيئـــة السعوديـــة  	
للمراجعين والمحاسبين

)CPA( محاسب قانوني معتمد - مجلس المحاسبين  	
المعتمدين - نيوهامشير

ماجستير إدارة أعمال، جامعة كولورادو للتقنية عام  	
١999م، دنفر، الواليات المتحدة األمريكية.

بكالوريوس اقتصاد، جامعة اإلمام محمد بن سعود  	
عام ١99٠م، الرياض، المملكة العربية السعودية.

خبـــرات متراكمة في المراجعـــة الداخليــة والمخاطــر
 واإلدارة المالية والمحاسبة القانونية 

** عضو في لجنة المراجعة بدورتــه الحاليـــة من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م

ــم ،  ــا التعلي ــاالت أبرزه ــدة مج ــي ع ــة ف ــة وفني ــرات إداري خب
والصناعــة ، والمقــاوالت والتجــارة

عبد العزيز بن محمد السويلمخالد بن سعد صالح السبتي**
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ب(   أعضـــاء اللجــــان

٢-  لجنة المكافآت والترشيحات

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم. 	

رئيس لجنـــة الترشيحـــات والمكافــآت في الشركــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

مدير عـــام شركــــة عبد العزيــــز الذيـــاب وإخوانـــه. 	

رئيس مجلــس المديريـــن شركــــة األلفيـــة القادمة  	
لاتصاالت.

نائب رئيس مجلـس اإلدارة شركـــة هنـــا للصنـــاعات  	
الغذائيـــة.

أحد مديري شركة رواد الوطن لاستثمارات العقاريـة  	
المحـــدودة.

عضو مجلــس إدارة شركـــة أبناء حمــــود إبراهيــــم          	
الذياب للنقل.

عضو مجلس إدارة شركة الذياب للصناعة والزراعـــة.  	

مديــــر االستثمــــار العقــــاري في شــــركة الذيـــاب             	
للصناعــة والزراعـــة.

مدير إدارة المزارع بشركة الذياب للصناعة والزراعــة. 	

شهادة الثانوية العامة، مدارس التربية النموذجيـــة     	
عام ١994 م - الرياض - المملكة العربية السعودية.

خبرات إدارية وفنيـــة في عدة مجاالت أبرزها التعليـــم ، 
والتقنية ، والمقاوالت ، والعقارات ، والتجارة.

عبد العزيز بن حمود الذياب
االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم. 	

رئيس لجنـــة االستثمـــار بالشركـــة الوطنيـــة للتربيـــة  	
والتعليـــم.

رئيس مجلس إدارة شركـــة عاج لاستثمـــار العقــــاري. 	

رئيس مجلس األمناء في جامعـة اليمامـة. 	

ناظر الوقف في شركة وقف محمد بن إبراهيم الخضير. 	

رئيس مجلس إدارة شركة يمامي. 	

مدير شركة محمد ابراهيم الخضير للتطوير  	
واالستثمارالعقاري

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضــو المنتدب للشركة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليـــم. 	

العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة عاج لاستثمـــار  	
العقـــاري.

عضـو لجنة الترشيحـــات والمكآفـــات في الشركـــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

بكالوريوس إعام، جامعـــة اإلمـام محمد بــن سعــود  	
اإلسامية - الريـاض - المملكة العربية السعودية

برنامج اإلدارة التنفيذية جامعة كاليفورنيا 	

خبرات إداريــة متراكمـة في عدة مجاالت ربحيـــة وخيريـــة
مثل مجال التعليم العام ، التعليم الجامعي ، والمقاوالت 

والعقـــــارات

خالد بن محمد الخضير*

*  انتهت عضويته بنهاية دورة لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
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االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

رئيس مجلس إدارة شركــة العبودي لإلنشاء والتعميـر. 	

عضــــو مجلس إدارة مصنـــــع المنتجــــــات العربيـــــة  	
للمطهــرات الطبيــــة.

رئيـس مجلـس إدارة مؤسســــة إبراهيــــم العبــــودي  	
لإلسكـــان الخيـــري.

مؤسس مؤسسة إبراهيم العبودي لإلسكان الخيري.  	

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم. 	

عضـو لجنــــة الترشيحـــات والمكآفات في الشركـــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

شهــادة الثانويـــة العامـة، مدرسة ثانوية المذنب عــام  	
١٣87 م، منطقة القصيم، المملكة العربية السعوديــة

خبــرات متعددة في منظمات ربحية وخيرية في عـدة 
مجاالت ابرزها : مجال التعليم، والمقاوالت والعقــارات 

إبراهيم بن علي العبودي*
االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

نائب رئيس مجلس ادارة الشركـــة الوطنية للتربيـــة  	
والتعليم.

عضو لجنة الترشيحات والمكآفـــات في الشركـــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

رئيس لجنة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربيـة  	
والتعليم.

نائـب الرئيــــس التنفيـــذي للشركة الوطنيــــة                 	
للتربيــــة والتعليــــم

مديـــــر عام المجمعــــات للشركة الوطنيــــة                        	
للتربيـــة والتعليــــم 

مشرف تربــوي فـي وزارة التعليــم  	

مديـراً للعديد مـن المدارس الحكومية واألهـليـة  	

معلمـًا بمــدارس حكوميـة 	

حاصل علـى بكالوريـوس فـي التاريخ عام ١984 من  	
“ جامعة الملك سعود” الرياض، المملكة العربية 

السعودية

خبرات متراكمة في التربية والتعليم وخبرات إدارية تربوية 
إشرافية كما كانت له خبرة طويلة في الشركة الوطنيـــة 

للتربية والتعليـم كنائب للرئيـس التنفيذي

إبراهيم بن عبدالرحمن سليمان الدرع**

*  انتهت عضويته بنهاية دورة لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
**عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بدورته الحالية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 
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االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

عضـــو فـــــي مجلس إدارة الشركــــة الوطنيـــــــة                     	
للتربيـــة والتعليـــم

عضــو لجنـــة الترشيحــات والمكافأة في الشركـة  	
الوطنية للتربية والتعليــم

عضو لجنــــة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربية  	
والتعليـــــم

مدير مكتب المبـادرات االستراتيجية في المؤسسـة  	
العامــة للتقاعـــد

مسـؤول تنفيذي الشركة العالمية لأللمونيوم 	

أخصائي تمويـل في بنك الريــاض 	

بكالـوريــــوس اقتصـاد مــــن جامعــة المـلك سعــود 	

ماجستير إدارة  أعمــال من جامعــــة شيبنزبـــــورغ في  	
بنسلفانيـا، بالواليات المتحـدة

دبلـوم تنفيـذ االستراتيجية من كليــــة انسيـــــاد إلدارة  	
األعمـال في فونتينبلو ، بفرنسا

ماجستير تنفيـذي في إدارة األعمـــال من كليــة هالت  	
الدولية لألعمال في كامبرج، بالواليات المتحدة

خبـــــرات إداريـــة متنوعــة وعمل على اعداد الخطـة  	
االستراتيجية للمؤسســـة العامة للتقاعد و مسؤول 
عــن تنفيـــذ استراتيجيتهـــا من مبـــادرات ومؤشرات 

استراتيجيــة

نوال بنت محمد الغنيمان**

**عضــو فــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بدورتــه الحاليــة 
مــن تاريــخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 



تنميــــــــة قــــــــدرات
الطـــــالب الذاتيـــــــة
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ب(   أعضـــاء اللجــــان

٣-  لجنـــة الحوكمـــة

الوظائف الحالية

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

عضـــو فـــــي مجلس إدارة الشركــــة الوطنيـــــــة                     	
للتربيـــة والتعليـــم

عضــو لجنـــة الترشيحــات والمكافأة في الشركـة  	
الوطنية للتربية والتعليــم

عضو لجنــــة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربية  	
والتعليـــــم

مدير مكتب المبـادرات االستراتيجية في المؤسسـة  	
العامــة للتقاعـــد

مسـؤول تنفيذي الشركة العالمية لأللمونيوم 	

أخصائي تمويـل في بنك الريــاض 	

بكالـوريــــوس اقتصـاد مــــن جامعــة المـلك سعــود 	

ماجستير إدارة  أعمــال من جامعــــة شيبنزبـــــورغ في  	
بنسلفانيـا، بالواليات المتحـدة

دبلـوم تنفيـذ االستراتيجية من كليــــة انسيـــــاد إلدارة  	
األعمـال في فونتينبلو ، بفرنسا

ماجستير تنفيـذي في إدارة األعمـــال من كليــة هالت  	
الدولية لألعمال في كامبرج، بالواليات المتحدة

خبـــــرات إداريـــة متنوعــة وعمل على اعداد الخطـة  	
االستراتيجية للمؤسســـة العامة للتقاعد و مسؤول 
عــن تنفيـــذ استراتيجيتهـــا من مبـــادرات ومؤشرات 

استراتيجيــة

نوال بنت محمد الغنيمان

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

نائب رئيس مجلس ادارة الشركـــة الوطنية للتربيـــة  	
والتعليم.

عضو لجنة الترشيحات والمكآفـــات في الشركـــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

رئيس لجنة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربيـة  	
والتعليم.

نائـب الرئيــــس التنفيـــذي للشركة الوطنيــــة                 	
للتربيــــة والتعليــــم

مديـــــر عام المجمعــــات للشركة الوطنيــــة                        	
للتربيـــة والتعليــــم 

مشرف تربــوي فـي وزارة التعليــم  	

مديـراً للعديد مـن المدارس الحكومية واألهـليـة  	

معلمـًا بمــدارس حكوميـة 	

حاصل علـى بكالوريـوس فـي التاريخ عام ١984 من  	
“ جامعة الملك سعود” الرياض، المملكة العربية 

السعودية

خبرات متراكمة في التربية والتعليم وخبرات إدارية تربوية 
إشرافية كما كانت له خبرة طويلة في الشركة الوطنيـــة 

للتربية والتعليـم كنائب للرئيـس التنفيذي

إبراهيم بن عبدالرحمن سليمان الدرع
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االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

مستشـــــار إدارة خدمـــــات صحيــــة، مرخـــــص،                 	
مستقـــل ومتفــرغ

عضو لجنــة الحوكـــمــــة بالشركــــة الوطنيــــة                    	
للتربيـــة والتعليـــم

عضـــو مجلس إدارة شركـــة الصقر للتأميــن التعـاوني 	

عضو لجنة الترشيحـات والمكافآت  - شركــة الصقــر  	
للتأميــن التعاونــي

عضو لجنة المراجعة- شركة الصقر للتأمين التعاوني   	

مديـــر إدارة االعتماد.. األمانـة العامــة بمجلس الضمـان  	
الصحي التعاونــي

مديــر إدارة الشؤون الفنية- األمانــة العامـــة بمجلــس  	
الضمان الصحي التعاوني

استشاري أمراض النســاء والوالدة، بمستشفى القـــوات  	
المسلحة، الرياض، المملكة العربية السعودية

دبلوم التأمين الصحي االجتمـاعي - ٢٠٠٢م، المركـــز  	
الــدولـي للتـــدريب - منظمــــة العمــــــل الدوليــــــة    

توريــــن، إيطاليــــا

الزمالة األلمانية )الدكتوراة( - فبراير ١989م - شمــال  	
الراين - المانيـا - تخصص أمراض النساء والوالدة

بكالوريوس الطب والجـراحة نوفمبر ١975م - جامعة  	
القاهرة - ج م ع

خبــــرات متراكمــــة في المجــــال الصحــــي وخبـــــرات                   
إداريـــــة متنوعــــة

محمد بن عبدالعزيز النعيم
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ب(   أعضـــاء اللجــــان

٤-  لجنـــة االستثمـــــار

االسم

الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة الشركــة الوطنية للتربيـــة والتعليم  	

عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 	

رئيـــــس قســــــم التســـويــــق - جامعـــــة الفيصـــــل 	

مؤسس ورئيس مجلــــس إدارة شركة دهـــــاء للدعايـة  	
واإلعان

رئيس مجلس إدارة شركة سنمــــار  	

مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة مطاعـم سراونـــد 	

مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعيــــة التسويـــق 	

مؤسس ورئيس مجلس أمناء جـــــــائزة رواد التسويــــق 	

عضـــو مجلس إدارة جمعية السليــــاك ورئيس لجنــــــة  	
االستثمار

الوظائف السابقة

رئيــس اللجنـــة المالية لمجموعــة  ٢٠١9 - ٢٠٢٠ الفكــر  	
العشريـــــن

عضو اللجنة االستشارية لصندوق دواوين الجزيرة التابع  	
للجزيـــرة كابيتـــال

أستـــاذ زائر في جامعـــة واليـــة تكســاس األمريكيـة  	

باحث تسويـــق في الهيئـــة العليـــا للسياحـــة   	

الخبرات

 خبرات إدارية متراكمــة في عدة مجاالت ابرزهــا : مجـالس 
اإلدارة، لجـــان االستثمــار والتسويــــق، هيكلـــة الشركــــات، 

مجاالت التعليــم العالي واألبحــاث.

سعد بن عبد العزيز الحقيل

المؤهات

دكتـــوراة في إدارة األعمـــال - تسويـق من جامعـــة       	
والية تكســـاس األمريكيــة

ماجستيـــر إدارة أعمـــال التسويق من جامعـــة واليـة  	
كولورادو االمريكيـــة

بكالوريــــوس إدارة أعمـــــال تسويــــق مـــن جامعــــة         	
الملك سعود

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم. 	

رئيس لجنـــة االستثمـــار بالشركـــة الوطنيـــة للتربيـــة  	
والتعليـــم.

رئيس مجلس إدارة شركـــة عاج لاستثمـــار العقــــاري. 	

رئيس مجلس األمناء في جامعـة اليمامـة. 	

ناظر الوقف في شركة وقف محمد بن إبراهيم الخضير. 	

رئيس مجلس إدارة شركة يمامي. 	

مدير شركة محمد ابراهيم الخضير للتطوير واالستثمار  	
العقاري

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضــو المنتدب للشركة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليـــم. 	

العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة عاج لاستثمـــار  	
العقـــاري.

عضـو لجنة الترشيحـــات والمكآفـــات في الشركـــة  	
الوطنية للتربية والتعليم.

بكالوريوس إعام، جامعـــة اإلمـام محمد بــن سعــود  	
اإلسامية - الريـاض - المملكة العربية السعودية

برنامج اإلدارة التنفيذية جامعة كاليفورنيا 	

خبرات إداريــة متراكمـة في عدة مجاالت ربحيـــة وخيريـــة
مثل مجال التعليم العام ، التعليم الجامعي ، والمقاوالت 

والعقـــــارات

خالد بن محمد الخضير



الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
38السنوي

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

عضــــو لجنـــة االستثمـــار في الشركـــة الوطنيـــة                  	
للتربيـــة والتعليــــم

عضو لجنـة المشاريع في شركة الحبوب الوطنيــة 	

مدير محافظ استثمارية في الشركـــة السعوديـــة  	
لاستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(

مديــــر إدارة االستثمـــار في الشركــــة الوطنيــــة                    	
للتربيـــة والتعليـــم

اخصائـــي اندمـــاج واستحــواذ في شركـة سابك 	
أخصائـي استثمــار في شركـــة سابـــك الواليـــات              	

المتحدة األمريكية

ماجستيــر العلوم المالية، جامعــة سانت ثومـــاس،      	
والية تكساس، الواليات المتحدة األمريكية

بكالوريـوس إدارة أعمـــال، تخصص ماليـــة، جامعــة  	
اليمامة، الرياض، المملكة العربية السعودية

خبــرات فنية وإداريــة في مجــال الماليـــة و االستثمـــار    
واالندمــــــاج واالستحـــــواذ والتخطيــــط والشراكــــات     

االستراتيجيــــــة

راكان بن عبداهلل العبودي
االسم

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربيـــة والتعليـــم. 	

نائب رئيس لجنة التعليم األهلي باتحاد الغرف التجارية  	
السعوديـــة.

عضو لجنة التعليم األهلي بالغرفة التجارية بالرياض . 	

عضو لجنــــة االستثمـــار بالشركـــة الوطنيـــة للتربيــــة  	
والتعليــم.

عضو مجلس االمناء جامعة اليمامة. 	

الخبرات

الوظائف السابقة

المؤهات

مساعـــد الرئيس التنفيـــذي للشركة الوطنية للتربيــة  	
والتعليـــم

مديراً لمشروع طرح الشركة الوطنية للتربية والتعليم  	
لاكتتاب العام في السوق المالية

مديراً عامًا لاستراتيجية وتطوير األعمال في جامعــة  	
اليمامة

محلل أول في شركة ماكنزي آند كومباني 	
عمل في شركة آي بي إم في مدينة سان فرانسيسكو  	

بوالية كاليفورنيا

بكالوريـــوس اإلدارة الماليـــة من جامعة اليمامة و شهــادة 
الماجستيـــر في اإلدارة الدوليـــة من كليــــة هالت الدوليـــة 
لألعمال في سان فرانسيسكـو و شــهادة الماجستيـــر في 

إدارة األعمال من جامعة والية واشنطن.

فــي  العــام  لاكتتــاب  الشــركة  طــرح  لمشــروع  مديــراً 
ــام  ــن ع ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــم ف ــذي ت ــة وال ــوق المالي الس
٢٠١8، ليصبــح فــي الشــهر ذاتــه مســاعداً للرئيــس التنفيــذي. 
و قــد عمــل قبــل انضمامــه للشــركة الوطنيــة للتربيــة و 
التعليــم فــي جامعــة اليمامــة كمديــراً عامــًا لاســتراتيجية 
و تطويــر األعمــال ، كمــا عمــل فــي شــركة ماكنــزي آنــد 
كومبانــي كمحلــل أول شــارك مــن خالهــا فــي العديــد 
 ، الخــاص  و  العــام  للقطــاع  االستشــارية  المشــاريع  مــن 
باإلضافــة إلــى عملــه فــي شــركة آي بــي إم فــي مدينــة 

ســان فرانسيســكو بواليــة كاليفورنيــا

محمد بن خالد الخضير
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ب(   أعضـــاء اللجــــان

٤-  لجنـــة االستثمـــــار

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية  	

مدير إدارة المراجعة الداخلـية في الشركــة الوطنيــة  	
للتربية والتعليم.

مدير المراجعـة الداخلية فـــي الشركـــة السعوديـــة  	
لاستقــــدام.

مشرف مراجعة وتدقيق في شركة ديلويت آند توش  	
بكر أبو الخير وشركاه.

بكالوريـــوس إدارة مالية، جامعـــة اليمامة األهليــة           	
عام ٢٠٠9م، الرياض-المملكة العربيـــة السعوديــة

زمالة المعهد األمريكــي للمراجعيـــن الداخلييـــن  	

خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية 
والمراجعة الخارجية

عبداهلل أحمد بلشرف
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االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

نائب الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة  	
للشركة الوطنية للتربية والتعليم.

عضـــــو لجنـــة المراجعـــة في الشركـــة السعوديـــة  	
لاستقـــدام.

عضــــــو لجنــــــة المراجعــــة في الشركـــة الوطنيـــة  	

لصناعـــة االسمـــدة الكيماويـــة.

عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم.   	

مدير إدارة المراجعة الداخلـية في الشركــة الوطنيــة  	
للتربية والتعليم.

مدير المراجعـة الداخلية فـــي الشركـــة السعوديـــة  	
لاستقــــدام.

مشرف مراجعة وتدقيق في شركة ديلويت آند توش  	
بكر أبو الخير وشركاه.

بكالوريـــوس إدارة مالية، جامعـــة اليمامة األهليــة           	
عام ٢٠٠9م، الرياض-المملكة العربيـــة السعوديــة

زمالة المعهد األمريكــي للمراجعيـــن الداخلييـــن  	

خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية 
والمراجعة الخارجية

عبداهلل بن أحمد بلشرف
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 توفير البيئات التعليمية الحرة
التـــي تشجـــــع روح المبـــــادرة
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ت(   اإلدارة التنفيذيــة

االسم

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربيـــة والتعليـــم. 	

نائب رئيس لجنة التعليم األهلي باتحاد الغرف التجارية  	
السعوديـــة.

عضو لجنة التعليم األهلي بالغرفة التجارية بالرياض. 	

عضو لجنــــة االستثمـــار بالشركـــة الوطنيـــة للتربيــــة  	
والتعليــم.

عضو مجلس االمناء جامعة اليمامة. 	

الخبرات

الوظائف السابقة

المؤهات

مساعـــد الرئيس التنفيـــذي للشركة الوطنية للتربيــة  	
والتعليـــم

مديراً لمشروع طرح الشركة الوطنية للتربية والتعليم  	
لاكتتاب العام في السوق المالية

مديراً عامًا لاستراتيجية وتطوير األعمال في جامعــة  	
اليمامة

محلل أول في شركة ماكنزي آند كومباني 	
عمل في شركة آي بي إم في مدينة سان فرانسيسكو  	

بوالية كاليفورنيا

بكالوريـــوس اإلدارة الماليـــة من جامعة اليمامة و شهــادة 
الماجستيـــر في اإلدارة الدوليـــة من كليــــة هالت الدوليـــة 
لألعمال في سان فرانسيسكـو و شــهادة الماجستيـــر في 

إدارة األعمال من جامعة والية واشنطن.

فــي  العــام  لاكتتــاب  الشــركة  طــرح  لمشــروع  مديــراً 
ــام  ــن ع ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــم ف ــذي ت ــة وال ــوق المالي الس
٢٠١8، ليصبــح فــي الشــهر ذاتــه مســاعداً للرئيــس التنفيــذي. 
و قــد عمــل قبــل انضمامــه للشــركة الوطنيــة للتربيــة و 
التعليــم فــي جامعــة اليمامــة كمديــراً عامــًا لاســتراتيجية 
و تطويــر األعمــال ، كمــا عمــل فــي شــركة ماكنــزي آنــد 
كومبانــي كمحلــل أول شــارك مــن خالهــا فــي العديــد 
 ، الخــاص  و  العــام  للقطــاع  االستشــارية  المشــاريع  مــن 
باإلضافــة إلــى عملــه فــي شــركة آي بــي إم فــي مدينــة 

ســان فرانسيســكو بواليــة كاليفورنيــا

محمد بن خالد الخضير
االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهات

الخبرات

نائب الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة  	
للشركة الوطنية للتربية والتعليم.

عضـــــو لجنـــة المراجعـــة في الشركـــة السعوديـــة  	
لاستقـــدام.

عضــــــو لجنــــــة المراجعــــة في الشركـــة الوطنيـــة  	

لصناعـــة االسمـــدة الكيماويـــة.

عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم.   	

مدير إدارة المراجعة الداخلـية في الشركــة الوطنيــة  	
للتربية والتعليم.

مدير المراجعـة الداخلية فـــي الشركـــة السعوديـــة  	
لاستقــــدام.

مشرف مراجعة وتدقيق في شركة ديلويت آند توش  	
بكر أبو الخير وشركاه.

بكالوريـــوس إدارة مالية، جامعـــة اليمامة األهليــة           	
عام ٢٠٠9م، الرياض-المملكة العربيـــة السعوديــة

زمالة المعهد األمريكــي للمراجعيـــن الداخلييـــن  	

خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية 
والمراجعة الخارجية

عبداهلل بن أحمد بلشرف
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تنميــة وتطويـــر االستثمـار
في مجال التعليم األهلي



٣-  الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة
الشركة عضـواً في مجالس إدارتها الحاليـة والسابقـة أو من مديريها.
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل /
خارج 

المملكة
الكيان القانوني

خالد بن محمد 
الخضير 

شركة عاج لاستثمار العقاري
شركة وقف محمد إبراهيم الخضير

جامعة اليمامة
شركة يمامي

شركة محمد ابراهيم الخضير للتطوير واالستثمار 
العقاري

داخلها

مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة 
ذات مسؤولية محدودة

إبراهيم بن عبد 
ال يوجدال يوجدال يوجدالرحمن الدرع 

عبدالعزيز بن 
محمد السويلم 

شركة محمد العلي السويلم لاستثمار
شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاوالت

شركة مصنع الشرق األوسط للقوالب المعدنية
شركة مصنع الينابيع للمرطبات

مؤسسة محمد العلى السويلم الخيرية.

داخلها

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مؤسسة خيرية

عبدالعزيز بن 
حمود الذياب

شركة عبد العزيز الذياب وإخوانه
شركة األلفية القادمة لاتصاالت

شركة هنا للصناعات الغذائية
شركة رواد الوطن لاستثمارات العقارية المحدودة

شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب للنقل

داخلها

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلة

ابراهيم بن علي 
العبودي*

شركة العبودي لإلنشاء والتعمير
مصنع المنتجات العربية للمطهرات الطبية
مؤسسة ابراهيم العبودي لإلسكان الخيري

داخلها
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

نوال بنت محمد 
الغنيمان**

ال يوجدال يوجدال يوجد

سعد عبدالعزيز 
الحقيل**

شركة دهاء للدعاية واإلعان
شركة سنمار 

شركة مطاعم سراوند
داخلها

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
** عضــو في مجلس اإلدارة بدورته الحاليــة من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 
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٤-  رأس مال الشركة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢١ م

4 3 0 ٫ 0 0 0 ٫ 0 0 0
ريال سعوديرأس المال المصرح به

4 3 0 ٫ 0 0 0 ٫ 0 0 0
10ريال سعوديرأس المال المدفوع القيمة األسمية 

لألسهــــــــــــــم
ريــــــــــال
سعودي

10 القيمة المدفوعة 
لألسهـــــــــــــــــــم

ريــــــــــال
سعودي

4 3 ٫ 0 0 0 ٫ 0 0 0
عدد األسهم المصدرة

جميع أسهم الشركة أسهم عادية

الجنسية 
عدد األسهم 
بداية ٢٠٢١ م 

نسبة الملكية 
بداية ٢٠٢١ م 

عدد األسهم 
نهاية ٢٠٢١ م 

نسبة الملكية 
نهاية ٢٠٢١ م  

صافي 
التغيير 

نسبة التغيير 
بنهاية ٢٠٢١ م 

شركة محمد بن ابراهيم الخضير للتطوير واالستثمار العقاري

٠٪-٣9٫١١٪٣9٫١١١6٫8١7٫٣٠٢٪١6٫8١7٫٣٠٢سعودية

شركة وقف محمد بن ابراهيم الخضير

٠٪-٢٢٫٢8٪٢٢٫٢89٫58٠٫7١١٪9٫58٠٫7١١سعودية

٥-  بيــــان بأسمــــاء وعدد أسهـــم ونسبـــة ملكيـة المساهمين الرئيسيين
بالشركـة الذين يملكون )٥٪( فمـا فوق وتغيـرها خالل العـام المالي ٢٠٢١ م 



ــن  ــد م ــت العدي ــث تم ــاهمين، حي ــس االدارة والمس ــن مجل ــل بي ــزة الوص ــر هم ــي تعتب ــتثمرين والت ــات المس ــكيل ادارة عاق ــم تش ت
االجتماعــات المباشــرة معهــم، والمشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات التــي تشــمل اجتماعــات فرديــة وجماعيــة مــع المســتثمرين 

علــى النطاقيــن المحلــي والدولــي.

 كما يمكن للمساهمين التواصل مع إدارة عاقات المستثمرين عبر اإلرسال للبريد االلكتروني: 

كمــا تضمنــت الئحــة حوكمــة الشــركة إجــراءات عمــل مجلــس اإلدارة والتــي منحــت اهتمام خــاص لســماع مقترحات واستفســارات 
المســاهمين والــرد عليهــا، باإلضافــة إلــى قيــام الشــركة بتزويــد األعضــاء بمحاضــر اجتماعــات الجمعيــات المتضمنــة استفســارات 

المســاهمين )إن وجــدت(، كمــا يتــم إخطــار األعضــاء بــأي استفســارات أو أســئلة تــرد للشــركة مــن وســائل التواصــل المختلفــة.

اسم العضوم
تصنيف العضوية

)تنفيذي-/ غير تنفيذي/ مستقل(

رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي خالد بن محمد الخضير ١

نائب رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي إبراهيم بن عبدالرحمن الدرع ٢

عضو مجلس اإلدارة – مستقلعبدالعزيز بن محمد السويلم٣

عضو مجلس اإلدارة – مستقلعبدالعزيز بن حمود الذياب4

عضو مجلس اإلدارة – مستقلابراهيم بن علي العبودي*5

عضو مجلس اإلدارة – مستقلسعد بن عبدالعزيز الحقيل**6

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذينوال بنت محمد الغنيمان**7

*  انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
** عضــو في مجلس اإلدارة  بدورتـــه الحالية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 

٦-  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- عضو مجلس إدارة مستقل

٧-  اإلجــراءات التي اتخذهــا مجلس اإلدارة إلحاطــة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذييــن -
عماًل بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

 investor.relations@edu.com.sa
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تتكــون لجنــة المراجعــة مــن )٣( أعضــاء، وتشــمل مهــام واختصاصــات لجنــة المراجعــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى دراســة 
القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها، ودراســة 
ــل أداء  ــراف ع ــة واإلش ــأنها، والرقاب ــي ش ــس اإلدارة ف ــة لمجل ــرأي والتوصي ــداء ال ــركة وإب ــي الش ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس السياس
ــر المراجعــة الداخليــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة  ــة الداخليــة وتقاري وأنشــطة المراجــع الداخلــي، ودراســة ومراجعــة نظــم الرقاب
بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم ومتابعــة أعمالهــم ودراســة ماحظاتهــم، ومراجعــة 
نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الازمــة بشــأنها، والتحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة 
ــام  ــال الع ــت خ ــي تم ــا الت ــة واجتماعته ــة اللجن ــن عضوي ــدول يبي ــي ج ــا يل ــة. وفيم ــات ذات العاق ــات والتعليم ــح والسياس واللوائ

ــي ٢٠٢١: المال

* عضو في لجنة المراجعة بدورته الحالية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م.
** انتهت عضويته بنهاية دورة لجنة المراجعة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م.

٨-  لجـــان الشركـــة

أواًل(  لجنة المراجعة:

طبيعة االسمم
العضوية

رقم االجتماع وتاريخه

االجتماع 
االول 

٢٠٢٠/١١/١٧

االجتماع 
الثاني 

٢٠٢١/٠١/٠٤

االجتماع 
الثالث 

٢٠٢١/٠٣/٢٩

االجتماع 
الرابع

٢٠٢١/٠٧/٠٥

رئيس اللجنةمحمد بن فرحان بن نادر١

--عضو اللجنةخالد بن سعد السبتي*٢

عضو اللجنةعبد العزيز بن محمد السويلم٣

--رئيس اللجنةسعد بن صالح السبتي**-



ثانيًا(  لجنة الترشيحات و المكافآت:
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التقريـــر
السنوي 47

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــأت مــن )٣( أعضــاء، وتشــمل مهــام واختصاصــات لجنــة الترشــيحات والمكافــأت علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر علــى إعــداد وتحديــث السياســات الازمــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عــن المجلــس واإلدارة 
التنفيذيــة والمراجعــة الدوريــة لهــا وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المنوطــة لهــا، وتوضيــح العاقــة بيــن المكافــأة 
الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا وبيــان أي إنحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة، واقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة 
للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح األعضــاء لعضويــة المجلــس، والتحقــق بشــكل 
ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين، وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا 
يتفــق مــع مصلحــة الشــركة، ومراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي 
يمكــن إجراؤهــا، والقيــام بدراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو تحــال اليهــا مــن مجلــس اإلدارة وترفــع توصياتهــا إلــى المجلــس 

التخــاذ القــرار المناســب بشــأنها. وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة اللجنــة واجتماعتهــا التــي تمــت خــال العــام المالــي ٢٠٢١:

طبيعة االسمم
العضوية

رقم االجتماع وتاريخه

االجتماع االول 
٢٠٢٠/١١/٠٤

االجتماع الثاني 
٢٠٢٠/١٢/٠٥

االجتماع 
الثالث 

٢٠٢١/٠٤/٠٥

رئيس اللجنةعبد العزيز بن حمود الذياب١

--عضو اللجنةإبراهيم بن عبدالرحمن الدرع*٢

--عضو اللجنةنوال بنت محمد الغنيمان*٣

-عضو اللجنةخالد بن محمد الخضير**-

-عضو اللجنةابراهيم بن علي العبودي**-

*  عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بدورته الحالية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م.
** انتهت عضويته بنهاية دورة لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م.
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ثالثًا(  لجنة االستثمار:

رابعًا(  لجنة الحوكمة:

تتكــون لجنــة االســتثمار مــن )5( أعضــاء، وتشــمل مهــام واختصاصــات لجنــة االســتثمار علــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى وضــع 
األهــداف االســتراتيجية للشــركة والتأكــد مــن تحقيقهــا، ومراجعــة الخطــة االســتراتيجية للشــركة وتحديثهــا بشــكل دوري باألخــذ 
بعيــن االعتبــار مــا يســتجد مــن أعمــال، ومراجعــة دراســات الجــدوى والدراســات األخــرى المتعلقــة بالمشــاريع التوســعية، ومراجعــة 
ســير العمــل بالمشــاريع التوســعية وبدايــة التشــغيل لهــا، ومراجعــة الفــرص االســتثمارية المتاحــة والتحقــق مــن جدواهــا 
االقتصــادي ومتابعــة ســير العمــل فــي تنفيــذ الصفقــات االســتثمارية ورفــع التوصيــات والتقاريــر الازمــة بهــا إلــى مجلــس اإلدارة، 
ومراجعــة الخطــة التســويقية للشــركة واألنشــطة المختلفــة التــي مــن شــأنها إنجــاح الحمــات التســويقية، وتحديــد التوجهــات 
االســتثمارية خــارج إطــار النشــاط الرئيــس للشــركة، ودراســة وتحديــد التوجهــات االســتثمارية فيمــا يخــص األصــول الخاصــة بالشــركة 

مــن مبانــي او غيرهــا. وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة اللجنــة واجتماعتهــا التــي تمــت خــال العــام المالــي ٢٠٢١:

تتكــون لجنــة الحوكمــة مــن )٣( أعضــاء، وتشــمل مهــام واختصاصــات لجنــة الحوكمــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى مراجعــة 
قواعــد الحوكمــة الخاصــة بالشــركة وتحديثهــا وفقــًا للوائــح وأنظمــة الجهــات الرقابيــة واالشــرافية، والتحقــق مــن التــزام الشــركة 
بقواعــد الحوكمــة وذلــك لتنظيــم العاقــات المختلفــة  بيــن مجلــس  اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن  والمســاهمين وأصحــاب 
المصالــح، ووضــع قواعــد وإجــراءات خاصــة لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات وإضفــاء طابــع الشــفافية والمصداقيــة عليهــا بغــرض 
ــح. وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة اللجنــة واجتماعتهــا التــي تمــت خــال العــام  حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصال

المالــي ٢٠٢١:

طبيعة العضويةاالسمم

رقم االجتماع وتاريخه

االجتماع االول 
٢٠٢١/٠٥/٠٩

االجتماع الثاني
٢٠٢١/٠٧/٢٧ 

رئيس اللجنةخالد بن محمد الخضير١

نائب رئيس اللجنةسعد بن عبدالعزيز الحقيل٢

عضو اللجنةراكان بن عبداهلل العبودي٣

عضو اللجنةمحمد بن خالد الخضير4

عضو اللجنةعبداهلل بن أحمد بلشرف5

طبيعة العضويةاالسمم

رقم االجتماع وتاريخه

االجتماع االول 
٢٠٢١/٠٧/٠٦

االجتماع الثاني
٢٠٢١/٠٨/٣٠ 

رئيس اللجنةإبراهيم بن عبدالرحمن الدرع١

عضو اللجنةنوال بنت محمد الغنيمان٢

عضو اللجنةمحمد بن عبدالعزيز النعيم٣
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٩-  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، 
والجهـــة الخارجيـــة التي قامـــت بالتقييـــم وعالقتهـــا بالشركـــة.

١٠-  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يقــوم المجلــس بتقييــم األداء العــام للمجلــس ولجــان الشــركة مــن خــال اســتبيان تــم رفعــه الــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت. 
وســتقوم الشــركة فــي تعييــن جهــة خارجيــة لتقــوم بمهــام التقييــم مســتقبا متــى مــا اســتدعت الحاجــة.

أن تكــون المكافــأة عادلــة ومتناســبة مــع مهــارات واختصاصــات العضــو واألعمــال والمســئوليات التــي يقــوم بهــا، ويجــوز أن . ١
تتفــاوات مــن عضــو ألخــر بنــاء علــى خبــرة العضــو والمهــام التــي يكلــف بهــا مــن المجلــس وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وأي 

اعتبــارات أخــرى تكــون فــي مصلحــة الشــركة. 

يجــوز أن تكــون المكافــآت مبلغــًا معينــًا أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة، ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه . ٢
المزايــا، وفــي جميــع األحــوال أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكآفــات ومزايــا ماليــة أو عينيــة 

مبلــغ )5٠٠٫٠٠٠( خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا وفقــًا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات التنظيميــة المختصــة.

أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.. ٣

ــزء . 4 ــط الج ــل، كأن يرب ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــركة وتنميته ــاح الش ــى إنج ــس عل ــاء المجل ــث أعض ــرض ح ــأة بغ ــدم المكاف أن تق
ــل.  ــدى الطوي ــى الم ــاألداء عل ــأة ب ــن المكاف ــر م المتغي

أن يراعي فيها انسجامها مع حجم وطبيعة عمل وربحية الشركة مع األخذ باالعتبار مستوى المخاطر المحيطة بالشركة. . 5

األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــأة، مــع تفــادى مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبــرر . 6
ــآت والتعويضات.  للمكاف

أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة. . 7

أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر . 8
أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

تستحق المكافأة لعضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة بنهاية كل سنه مالية. . 9

يجــوز منــح عضــو مجلــس اإلدارة مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة، أو مقابــل أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو . ١٠
إداريــة أو استشــارية-إضافية يكلــف بهــا مــن قبــل الشــركة وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي يحصــل عليهــا بصفتــه عضــواً 

فــي مجلــس اإلدارة وأي لجــان أخــرى. 

تحتســب المكافــأة إلــى تاريــخ انتهــاء العضويــة، وإذا تقــرر إنهــاء عضويــة العضــو بســبب عــدم حضــوره لثاثــة اجتماعــات متتاليــة . ١١
بــدون عــذر مشــروع أو ألســباب طارئــة. فــإن مكافــأة العضــو تحتســب إلــى آخــر اجتمــاع حضــره العضــو قبــل إنهــاء عضويتــه.

أواًل(  سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

أواًل(  معايير وأسس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان:
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مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة )غيــر المســتقلين(: يتــم صــرف المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن . ١
بنــاًء علــى صافــي الربــح الســنوي للشــركة دون األربــاح الرأســمالية واألربــاح الناتجــة عــن العمليــات الماليــة وفقــًا لآلتــي:  

فــي حــال أن صافــي الربــح الســنوي دون األربــاح الرأســمالية واألربــاح الناتجــة عــن العمليــات الماليــة أقــل مــن 75 مليــون ريــال،  	
يتــم صــرف مكافــأة مســتحقة )٢٠٠٫٠٠٠( ريــال ســعودي لرئيــس مجلــس اإلدارة و )١٠٠٫٠٠٠( ريــال ســعودي لباقــي أعضــاء المجلــس.

ــر، يتــم  	 ــاح الناتجــة عــن العمليــات الماليــة 75 مليــون فأكث ــاح الرأســمالية واألرب ــح الســنوي دون األرب فــي حــال أن صافــي الرب
ــس. ــاء المجل ــي أعض ــعودي لباق ــال س ــس اإلدارة و )٢٠٠٫٠٠٠( ري ــس مجل ــعودي لرئي ــال س ــتحقة )4٠٠٫٠٠٠( ري ــأة مس ــرف مكاف ص

مكافــأة أعضــاء المجلــس المســتقلين: يتــم صــرف مبلــغ مقطــوع ســنوي قــدره )١٠٠٫٠٠٠( ريــال ســعودي كمكافــأة ســنوية لعضــو . ٢
ــتقل.   المجلس المس

البدالت: ال يتم صرف بدل حضور عن االجتماعات. ٣

مكافأة أمين مجلس اإلدارة: يتم صرف مكافأة سنوية قدرها )5٫٠٠٠( ريال سعودي ألمين مجلس اإلدارة.. 4

تحجب المكافأة عن أي عضو في المجلس تغيب عن أكثر من 5٠٪ من اجتماعات المجلس بالسنة.. 5

في حال استقالة أو تعيين عضو خال العام المالي يتم احتساب مقدار المكافأة بما يتناسب مع فترة عمله في المجلس  . 6

مكافــأة لجنــة المراجعــة: يتــم صــرف مبلــغ )6٠٫٠٠٠( ريــال ســعودي كمكافــأة أساســية ســنوية لرئيــس اللجنــة ومبلــغ )5٠٫٠٠٠( ريــال . ١
ســعودي لعضــو اللجنــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويتــم صــرف مبلــغ )١٠٫٠٠٠( ريــال ســعودي كمكافــأة أساســية ســنوية 

لعضــو اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

مكافأة لجنة المكافآت والترشيحات: يتم صرف مبلغ )١٠٫٠٠٠( ريال سعودي كمكافأة أساسية سنوية لعضو اللجنة.. ٢

مكافآت اللجان االخرى المنبثقة من مجلس اإلدارة يتم صرف مبلغ )١٠٫٠٠٠( ريال سعودي كمكافأة اساسية سنوية لكل عضو.. ٣

البدالت: ال يتم صرف بدل حضور عن االجتماعات. 4

تحجب المكافأة عن أي عضو في اللجان تغيب أكثر من 5٠٪ من اجتماعات اللجنة بالسنة. . 5

في حال استقالة أو تعيين عضو خال العام المالي يتم احتساب مقدار المكافأة بما يتناسب مع فترة عمله في اللجنة.. 6

ــج  ــنوي ونتائ ــم الس ــج التقيي ــرات األداء لنتائ ــق مؤش ــط بتحقي ــر ترتب ــى معايي ــاًء عل ــركة  بن ــنوية إلدارة الش ــأة س ــرف مكاف ــم ص يت
ــداف. ــق األه تحقي

ثانيًا(  تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية حسب اآللية التالية:

أ-  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

ب-  مكافآت وبدالت اللجان:

ت-  مكافأة إدارة الشركة:



ثانيًا(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

عبدالعزيز بن 
محمد السويلم

١٠٠٫٠٠٠٠١٠٫٠٠٠٠٠٠١١٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٫٠٠٠٠

عبدالعزيز بن 
حمود الذياب

١٠٠٫٠٠٠٠١٠٫٠٠٠٠٠٠١١٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٫٠٠٠٠

إبراهيم بن علي 
العبودي***

49٫٣١5٠4٫9٣٢٠٠٠54٫٢47٠٠٠٠٠٠٠54٫٢47٠

سعد بن 
عبدالعزيز 

الحقيل**
5٠٫685٠٣٫٢6٠٠٠٠5٣٫945٠٠٠٠٠٠٠5٣٫945٠

٣٠٠٫٠٠٠٠٢8٫١9٢٠٠٠٣٢8٫١9٢٠٠٠٠٠٠٠٣٢8٫١9٢٠المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

خالد بن محمد 
الخضير

٠٠8٫١9٢٠٠٢٠٠٫٠٠٠٢٠8٫١9٢٠٠٠٠٠٠٠٢٠8٫١9٢٠

إبراهيم بن
عبد الر حمن 

الدرع
١٠٠٫٠٠٠٠8٫٣٢8٠٠٠١٠8٫٣٢8٠٠٠٠٠٠*449٫١8٠557٫5٠8٠

نوال بنت محمد 
الغنيمان**

5٠٫685٠8٫٣٢8٠٠٠59٫٠١٣٠٠٠٠٠٠٠59٫٠١٣٠

١5٠٫685٠٢4٫848٠٠٢٠٠٫٠٠٠٣75٫5٣٣٠٠٠٠٠٠449٫١8٠8٢4٫7١٣٠المجموع

45٠٫685٠5٣٫٠4٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠7٠٣٫7٢5٠٠٠٠٠٠449٫١8٠١٫١5٢٫9٠5٠المجموع الكلي

* المتبقي من نهاية الخدمهةالمستحقة عن فترة عمله في الشركة والمنتهية في تاريخ  ٢٠٢٠/8/٣١م.
** عضــو في مجلس اإلدارة  بدورته الحاليــة من تاريــخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م.

*** انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة  بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م.
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ثالثًا(  العالقــة بين المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافآت المعمــول بهــا، وبيـان أي انــحراف
جوهــري عن هــذه السياســة:

رابعًا(  مكافآت كبار التنفيذيين:

تم منح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وفقا للسياسات المعمول بها
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خامسًا(  مكافآت أعضاء اللجان:
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المكافآت الثابتة عدا 
بدل حضور جلسات

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة

٢9٫589٠٢9٫589سعد بن صالح السبتي*

55٫٠69٠55٫٠69محمد بن فرحان بن نادر

١٠٫٠٠٠٠١٠٫٠٠٠عبد العزيز بن محمد السويلم

٢5٫٣4٢٠٢5٫٣4٢خالد بن سعد السبتي**

١٢٠٫٠٠٠٠١٢٠٫٠٠٠المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

١٠٫٠٠٠٠١٠٫٠٠٠عبد العزيز بن حمود الذياب

4٫9٣٢٠4٫9٣٢خالد بن محمد الخضير*

4٫9٣٢٠4٫9٣٢إبراهيم بن علي العبودي*

5٫٠68٠5٫٠68إبراهيم بن عبدالرحمن الدرع**

5٫٠68٠5٫٠68نوال بنت محمد الغنيمان**

٣٠٫٠٠٠٠٣٠٫٠٠٠المجموع

اعضاء لجنة االستثمار ***

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠خالد بن محمد الخضير

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠سعد بن عبدالعزيز الحقيل

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠راكان بن عبداهلل العبودي

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠محمد بن خالد الخضير

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠عبداهلل بن احمد بلشرف

١6٫٣٠٠٠١6٫٣٠٠المجموع 

أعضاء لجنة الحوكمة ***

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠إبراهيم بن عبدالرحمن الدرع

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠نوال بنت محمد الغنيمان

٣٫٢6٠٠٣٫٢6٠محمد بن عبدالعزيز النعيم

9٫78٠٠9٫78٠المجموع 

*  انتهت عضويته بنهاية دورة اللجنة السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م.
** عضو في اللجنة بدورتها الحالية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م.

***شكلت اللجنة بتاريخ  ٢٠٢١/٠5/٠5م.
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١١-  نتائــج المراجعة السنويـــة لفعالية إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشركـــة، إضافـــة إلى رأي لجنــة 
المراجعــة في مدى كفايـــة نظام الرقابــة الداخليــة في الشركــة.

١٢-  تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة.

تقــوم المراجعــة الداخليــة بتقديــم خدمــات تأكيديــة واستشــارية باســتقالية وموضوعيــة بغــرض إضافــة قيمــة وتحســين 
العمليــات وتحقيــق أهــداف الشــركة. وتســاعد المراجعــة الداخليــة الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا مــن خــال تبنــي مدخــل 
منتظــم لتقويــم وتحســين فاعليــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة. وقــد قامــت المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ العديد مــن عمليات 
المراجعــة وفقــا لخطــة المراجعــة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة بهــدف إعطــاء التأكيــدات الازمــة بشــأن فاعليــة وكفــاءة 
الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة، باإلضافــة إلــى اإلســهام فــي مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية. وتشــير 
نتائــج عمليــات المراجعــة إلــى معقوليــة كفــاءة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن عــدة أوجــه مــع وجــود بعــض الماحظــات 

التــي تســتدعي تحســين وتطويــر أدوات الرقابــة الداخليــة ذات العاقــة.

تهــدف الشــركة ألن يكــون لهــا دور مجتمعــي فاعــل يخــدم فــي مجــاالت مجتمعيــة مختلفــة، حيــث حققــت الشــركة خططهــا 
وأهدافهــا مــن خــال مســاهمتها بفعاليــة مــن خــال المشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات »عــن بعــد« بالشــراكة مــع وزارة التعليم 
وإدارة تعليــم الريــاض ســاهمت فــي تثقيــف المجتمــع بآليــات التعامــل مــع فتــرة الجائحــة، مــن خــال جوانــب تتعلــق بالتعليــم عــن 

بعــد، واألمــن والســامة، والتشــغيل والصيانــة، وغيرهــا.

كمــا شــاركت الشــركة مــن خــال مجمعاتهــا التعليميــة فــي عــدد مــن البرامــج الرياضيــة، مــن خــال تنظيــم مســابقات رياضيــة 
ذات تصنيــف محلــي ودولــي. وشــاركت أيضــًا بتقديــم الدعــم إلنجــاح عــدد مــن البرامــج االجتماعيــة التطوعيــة. 
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االسمم
اجتماع الجمعية 

العامة العادية في 
٢٠٢٠/١٠/٠٦م

اجتماع الجمعية 
العامة العادية في

٢٠٢١/٠١/١٣م

اجتماع الجمعية 
العامة العادية في 

٢٠٢١/٠٨/٢٥م

خالد بن محمد الخضير١

ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع٢

عبد العزيز بن محمد السويلم٣

عبد العزيز بن حمود الذياب4

-ابراهيم بن علي العبودي* 5

--سعد بن عبدالعزيز الحقيل** 6

--نوال بنت محمد الغنيمان** 7

* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة  بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
** عضــو في مجلس اإلدارة  بدورتـــه الحالية من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 

سبب الطلبتاريخ ملف الملكياترقم الطلب

الجمعية العامة١٢٠٢٠/١٠/٠6

إجراءات الشركات٢٢٠٢٠/١٢/٠7

إجراءات الشركات٣٢٠٢١/٠١/٠4

الجمعية العامة4٢٠٢١/٠١/١٣

إجراءات الشركات5٢٠٢١/٠١/١7

إجراءات الشركات6٢٠٢١/٠٣/٠٢

إجراءات الشركات ٢4/7٢٠٢١/٠5

إجراءات الشركات ٢7/8٢٠٢١/٠7

الجمعية العامة٢5/9٢٠٢١/٠8

١٣-  تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

١٤-  طلبات الشركة لسجل المساهمين.



١٥-  األنشطــة الرئيســة للشركــة.

١٦-  خطط واستراتيجية الشركة التوسعية وقرارات إعادة الهيكلة.

تقــدم الشــركة والشــركات التابعــة لهــا خدماتهــا التعليميــة للطــاب والطالبــات لجميــع المراحــل الدراســية بمــا فــي ذلــك مرحلــة 
ريــاض األطفــال والمرحلــة االبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة. حيــث يوجــد لــدى الشــركة برنامجيــن رئيســيين همــا برنامــج التعليــم 
الوطنــي وبرنامــج التعليــم الدولــي. وتوفــر الشــركة أنديــة رياضيــة فــي عــدد مــن مجمعاتهــا التعليميــة، رغبــة فــي تحقيــق رســالة 
المنهــج المتكامــل الــذي تتطلــع إليــه الشــركة وتنشــده، والــدور التربــوي الــذي ينســجم مــع أصالتهــا وعراقتهــا. كمــا تقدم الشــركة 

خدمــات النقــل المدرســي لطابهــا وطالباتهــا فــي عــدة مجمعــات.

الوزن النسبي٢٠٢١البيان

99٪١74٫٣99٫7١4رسوم دراسية 

٠٪٠رسوم نقل مدرسي

١٪١٫688٫١٢7إيرادات النادي الرياضي

١٠٠٪١76٫٠87٫84١ اإلجمالي 

* يشمل البيان أعاه معلومات الشركة الوطنية للتربية والتعليم والشركات التابعة لها.

خــال العــام ٢٠٢١ م، تــم االســتحواذ علــى شــركة ريفــان للصيانــة والتشــغيل المحــدودة والمتمثــل نشــاطها فــي تقديــم خدمــات 
الصيانــة والنظافــة وتشــغيل المقاصــف للمنشــآت الخاصــه  والحكوميــة ، ويأتــي ذلــك فــي اطــار اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف 
ــع  ــن توس ــركة م ــهده الش ــا تش ــع م ــة م ــاندة التعليمي ــات المس ــم الخدم ــي تقدي ــص ف ــغيلي متخص ــتحداث ذراع تش ــى اس ال
وافتتــاح مجمعــات تعليميــة ، كمــا تعتــزم الشــركة مواصلــة التوســع فــي نشــاطها مــن خــال انشــاء مجمعــات تعليميــة ومــن 
ــع  ــذي يق ــبتمبر ٢٠٢١م وال ــي س ــي ف ــارض التعليم ــع الع ــاح مجم ــم افتت ــث ت ــة. حي ــدارس قائم ــى م ــتحواذ عل ــات االس ــال عملي خ
فــي منطقــة الريــاض فــي حــي العــارض  وتقــدر طاقتــه االســتيعابية القصــوى بـــ ٣٢٠٠ طالــب وطالبــة . ايضــا تقــوم الشــركة حاليــا 
فــي عمليــات اإلنشــاءات لمشــروع مجمــع تــال الدوحــة التعليمــي والــذي يقــع فــي المنطقــة الشــرقية بمدينــة الظهــران ،وتقــدر 

طاقتــه االســتيعابية القصــوى بـــ ٣٠٠٠ طالــب .
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١٧-  المخاطر التي تواجهها الشركة.

تتــم إدارة المخاطــر مــن قبــل اإلدارة العليــا وفقــًا لسياســات معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. تقــوم اإلدارة العليــا بتحديــد 
ــركة. ــغيلية للش ــدات التش ــع الوح ــق م ــاون وثي ــال تع ــن خ ــا م ــون مائم ــا يك ــة عندم ــر المالي ــم المخاط وتقيي

إدارة مخاطر األدوات المالية

تتعــرض الشركــة 
للمخاطر التالية من خالل 
استخدامهـــــــا لألدوات 

الماليــة مخاطر فيـــروس
كورونا المستجـد 

COVID-19

مخاطــــر
الســـــوق

مخاطـر سعر 
العمـــــــــات

مخاطــــــر 
السيولــــة

مخاطـــــر 
االئتمـــــان

مخاطـــــر 
العملـــــة



 COVID-19 ١-  مخاطر فيروس كورونا المستجد

نظــراً لإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة المتخــذة التــي تقــوم بهــا الجهــات المختصــة للســيطرة والحــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونــا ) COVID – 19( فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تضمنــت تعليــق الحضــور إلــى المــدارس، فقــد تــم اســتمرار 
العمليــات التشــغيلية فــي المجمعــات التعليميــة بشــكل فّعــال مــن خــال المدرســة االفتراضيــة واســتمرت العمليــات التعليميــة 
ــم  ــال تقدي ــن خ ــات م ــدث التقني ــن بأح ــاب والمعلمي ــع الط ــي جمي ــم اإللكترون ــة التعلي ــدم منص ــث تخ ــد. حي ــاح وهلل الحم بنج

ــرة.  ــارات قصي ــات واختب ــاش وواجب ــرف نق ــة وغ ــول افتراضي ــة وفص ــات تفاعلي محتوي

وتزامنــًا مــع إعــان وزارة التعليــم الدراســة عــن بعــد للعــام الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ومــن منطلــق حــرص الشــركة علــى مشــاركة أوليــاء 
ــي  ــة ف ــدة الطلب ــى قاع ــة عل ــركة وللمحافظ ــاء الش ــراً لعم ــا وتقدي ــاء كورون ــي وب ــن تفش ــة م ــاء الناجم ــل األعب ــي تحم ــور ف األم
المجمعــات التعليميــة بمــا يخــدم تحقيــق مســتهدفات النمــو للشــركة علــى المــدى البعيــد، قامــت الشــركة بتقديــم خصومــات 
ــكل  ــركة بش ــوم الش ــل تق ــي المقاب ــي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، وف ــام الدراس ــية للع ــوم الدراس ــى الرس ــى 5٠٪ عل ــن ١٠٪ إل ــة م ــب مختلف بنس

ــرة. ــتجدات المتغي ــغيل والمس ــات التش ــق متطلب ــغيلية وف ــف التش ــة التكالي ــتمر بمراجع مس

٢-  مخاطر السوق

ــعار  ــح وأس ــدالت الرب ــة ومع ــات األجنبي ــرف العم ــعار ص ــل أس ــوق مث ــعار الس ــي أس ــرات ف ــر التغي ــي أن تؤث ــوق ه ــر الس إن مخاط
ــة  ــو إدارة ومراقب ــوق ه ــر الس ــن إدارة مخاط ــدف م ــة. إن اله ــن األدوات المالي ــا م ــة مقتنياته ــركة أو قيم ــل الش ــى دخ ــهم عل األس

ــد. ــين العائ ــع تحس ــة، م ــدود مقبول ــن ح ــوق ضم ــر الس ــرض لمخاط التع

٣-  مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمات األجنبية. 	

إن معظم معامات الشركة هي بالريـال السعودي. 	

ــوق  	 ــل الس ــا، وردود فع ــى خبرته ــاًء عل ــتمر. وبن ــكل مس ــب وبش ــن كث ــات ع ــعار العم ــي أس ــات ف ــة التقلب ــوم اإلدارة بمراقب تق
ــة  ــات األجنبي ــر العم ــم مخاط ــث أن معظ ــة حي ــات األجنبي ــر العم ــد مخاط ــة ض ــروري التغطي ــن الض ــه م ــد اإلدارة أن ال تعتق

ــط ــدى المتوس ــي الم ــبيًا ف ــدودة نس مح

٤-  مخاطر سعر العموالت

تتمثــل مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار الفائــدة فــي التعــرض لمختلــف المخاطــر المرتبطــة بأثــر التقلبــات  	
فــي أســعار الفائــدة الســائدة علــى المركــز المالــي للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة. تتعــرض الشــركة بشــكل رئيســي لمخاطــر 
أســعار الفائــدة نتيجــة للمرابحــات مــن البنــوك التجاريــة. تديــر الشــركة تكاليفهــا التمويليــة مــن خــال تحســين الســيولة المتاحــة 

والحــد مــن اإلقــراض.

٥-  مخاطر االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان هــي عــدم مقــدرة الطــرف المقابــل ألداة ماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة. تتعــرض الشــركة  	
ــة. ــم المدين ــه، الذم ــي حكم ــا ف ــد وم ــن النق ــي م ــكل رئيس ــان بش ــر االئتم لمخاط

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. 	
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١٨-  أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة.

١- مقارنة نتائج األعمال أو أصول وخصوم الشركة في شكل جدول:

٢- مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:

األلف ريال

التغير بين عام ٢٠٢٠-٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢١البيان

١8٪١94٫578 9٣٫45987٫49٠٢88٫85٢١65٫467األصول المتداولة

)١٪(٣9١٫٢5٢4٠١٫74١45٢٫84767١٫5٢٣666٫٠4٢األصول غير المتداولة

٣٪86٠٫6٢٠ 484٫7١١489٫٢٣١74١٫6998٣6٫99٠اجمالي األصول

7٢٪٣8٫56455٫٠8758٫5٣١65٫949١١٣٫٢١٠الخصوم المتداولة

)9٪(١٠7٫٠569١٫4٠777٫6٢9١46٫١87١٣٢٫4١٢الخصوم غير المتداولة

١6٪١45٫6٢٠١46٫494١٣6٫١6٠٢١٢٫١٣6٢45٫6٢٢اجمالي الخصوم

األلف ريال

التغير بين عام ٢٠٢٠-٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢١البيان

)١9٪(١97٫94٣٢١7٫84١١76٫٠88 ٢٠4٫٢7٠ ٢١5٫4٢٢ اإليرادات 

المنح واالعانات
الحكومية

٢١٫٣٠٠١5٫6869٫٣967٫4٣4١١٫١٠4٪49

)٣٪()١١6٫78٢()١٢٠٫٠4٢()١٢٠٫٠١١()١٣7٫6١7()١٣5٫56٠(تكاليف اإليرادات 

)٣٣٪(87٫٣٢8١٠5٫٢٣٣7٠٫4١٠ 8٢٫٣٣9 ١٠١٫١6٢ مجمل الربح 

)58٪(5٠٫٣9٢57٫798٢4٫458 48٫874 67٫89٢ صافي الربح 

٦-  مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر ممكــن أن تواجــه الشــركة صعوبــات فــي الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بالمطلوبــات الماليــة  	
التــي يتــم تســويتها مــن خــال تســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر.

إن منهــج الشــركة فــي إدارة الســيولة هــو التأكــد قــدر المســتطاع مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد  	
اســتحقاقها دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة بســمعة الشــركة.



١٩-  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

٢٠-  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

ــارج  ــع خ ــور التوس ــي ط ــركة ف ــأن الش ــًا ب ــم(. علم ــاض – القصي ــطى )الري ــة الوس ــي المنطق ــا ف ــركة وايراداته ــال الش ــزت اعم ترك
ــرقية. ــة الش ــي المنطق ــع ف ــي تق ــا والت ــن عنه ــاريع المعل ــال المش ــن خ ــطى م ــة الوس المنطق

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

المجموعالقصيمالرياضإجمالي اإليراداتالسنة

١76٫٠87٫84١ ١7٢٫486٫٢١6٣٫6٠١٫6٢5 ١76٫٠87٫84١ ٢٠٢١م

*ويشمل البيان أعاه معلومات الشركة الوطنية للتربية والتعليم والشركات التابعة لها 

األلف ريال

نسبة التغير التغيرات٢٠٢٠٢٠٢١البيان

)١9٪()4١٫75٣(٢١7٫84١١76٫٠88اإليرادات 

49٪7٫4٣4١١٫١٠4٣٫67١منح واعانات حكومية 

)٣٪(٣٫٢59)١١6٫78٢()١٢٠٫٠4٢(تكلفة اإليرادات 

)٣٣٪()٣4٫8٢٣(١٠5٫٢٣٣7٠٫4١٠مجمل ربح 

٢٢٠٪)٣٫١٠6()4٫5٢٠()١٫4١4(مصروفات دعاية وإعان 

)٣٪(١٫٠٣5)٣4٫٣49()٣5٫٣85(مصروفات عموميه وإدارية 

١46٪١٫5٠٠4٫78١)٣٫٢8١(خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

5٪١٫٠69١٫١٢454إيرادات أخرى 

)48٪()٣٢٫٠58(66٫٢٢٢٣4٫١65الربح التشغيلي 

5٣٪)١٫97٣()5٫684( )٣٫7١٠(تكاليف تمويلية 

)١5٪(69٠)4٫٠٢٣( )4٫7١4(الزكاة 

)58٪()٣٣٫٣4١(57٫798٢4٫458صافي الربح 
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تمثــل االنخفــاض فــي صافــي الربــح للعــام المالــي الحالــي ٢٠٢١ بالمقارنــة مــع العــام الســابق إلــى انخفــاض اإليــرادات خــال العــام 
الحالــي والــذي يرجــع بشــكل رئيســي إلــى تقديــم الشــركة خصومــات بنســب مختلفــة مــن ١٠٪ إلــى 5٠٪ علــى الرســوم الدراســية 
للعــام الدراســي الحالــي تزامنــًا مــع إعــان وزارة التعليــم عــن الدراســة عــن بعــد للعــام الدراســي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، وذلــك تقديــًرا لعمــاء 
الشــركة وللمحافظــة علــى قاعــدة الطلبــة فــي المجمعــات التعليميــة التابعــة للشــركة بمــا يخــدم تحقيــق مســتهدفات النمــو 
للشــركة علــى المــدى البعيــد. كمــا انخفــض إجمالــي عــدد الطــاب فــي العــام الحالــي عــن العــام الماضــي مــن العــام الســابق 
بنســبة 8٪، حيــث يمثــل 76٪ مــن االنخفــاض فــي الطــاب المســجلين الجــدد لمراحــل ريــاض األطفــال والصــف األول االبتدائــي، ذلــك 

بجانــب االنخفــاض فــي اإليــرادات المســاندة للعمليــة التعليميــة نتيجــة توقــف خدمــات النقــل المدرســي والمقاصــف.

ــن  ــركة م ــتفادة الش ــن اس ــي م ــكل رئيس ــي بش ــام الحال ــال الع ــة خ ــات الحكومي ــح واإلعان ــت المن ــد ارتفع ــر فق ــب آخ ــن جان وم
ــتجد. ــا المس ــروس كورون ــات في ــن تداعي ــة م ــار المالي ــف اآلث ــة بتخفي ــاند« المتعلق ــة »س ــادرة الحكومي المب

وتقــوم الشــركة بشــكل مســتمر بمراجعــة التكاليــف التشــغيلية وفــق متطلبــات التشــغيل والمســتجدات المتغيــرة، والتــي نتــج 
عنهــا تحســين التكاليــف التشــغيلية للعــام الحالــي علــى الرغــم مــن التكاليــف التشــغيلية اإلضافيــة الخاصــة بتشــغيل مجمــع 

القيــروان والــذي تــم افتتاحــه بدايــة العــام الحالــي.



٢١-  الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس،
والدولة المحـل الرئيـس لعملياتهـا، والدولة محل تأسيسـها.

٢٢-  وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

ــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز ان تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا  	 يجنــب )١٠٪( مــن صافــي األرب
التجنــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )٣٠٪( مــن راس المــال. 

توزع أرباح على المساهمين بنسبة ال تقل عن )5٪( من رأس المال. 	

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )5٪( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي  	
يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــه. 

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع  	
ــات  ــاء مؤسس ــغ إلنش ــاح مبال ــي األرب ــن صاف ــع م ــورة أن تقتط ــة المذك ــاهمين وللجمعي ــى المس ــكان عل ــدر اإلم ــه ق ــاح ثابت أرب

ــات. ــذه المؤسس ــن ه ــا م ــون قائم ــا يك ــة م ــركة أو لمعاون ــي الش ــة لعامل اجتماعي

ــذي  	 ــة ال ــدد لألحقي ــوم المح ــة الي ــي نهاي ــاهمين ف ــجات المس ــي س ــجلين ف ــهم المس ــي االس ــاح لمالك ــة االرب ــون أحقي تك
تحــدده الجمعيــة العامــة أو الــوارد بقــرار مجلــس اإلدارة.

تدفع االرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين وفقا لما تحدده الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة. 	

يجــوز للجمعيــة العامــة فــي حــال إذا تجــاوز االحتياطــي النظامــي )٣٠٪( مــن رأس المــال المدفــوع أن تقــرر توزيــع الزيــادة علــى  	
المســاهمين.

اسم الشركة 
التابعة

رأس مالها
) ريال 

سعودي (

نسبة 
ملكية 
الشركة

اإليرادات 
)باآلالف 
الرياالت 

السعودية(

نشاطها 
الرئيس

الدولة 
المحل 
الرئيس 

لعملياتها

الدولة 
محل 

التأسيس

شركة الخوارزمي 
التعليمية

١٠٠٫5١٠٠١١٫٠١٣٪٠٠
التعليم 

العام
السعوديةالسعودية

شركة مدارس الغد 
األهلية المحدودة

١٠٠٢١٫٪١٫٢٠٠٫٠٠٠585
التعليم 

العام
السعوديةالسعودية

شركة ريفان 
للتشغيل والصيانة 

١٠٠٣٫٪٢٠٠٫٠٠٠8٠١
تشغيل 
وصيانة 

السعوديةالسعودية

    تعتمد سياسة توزيع األرباح على المعايير التالية:
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ــرح  ــاح المقت ــبة األرب ــى نس ــة إل ــي ٢٠٢١إضاف ــام المال ــالل الع ــاهمين خ ــى المس ــا عل ــم توزيعه ــي ت ــاح الت ــب األرب نس
ــال( ــذه األرباح)الري ــي ه ــي ٢٠٢١م وإجمال ــام المال ــة الع ــد نهاي ــا بع توزيعه

رأس المال

نسب األرباح التي تم توزيعها 
االرباح المقترح توزيعها خالل العام المالي ٢٠٢١

بعد نهاية العام 
المالي ٢٠٢١م

إجمالي األرباح الموزعة 
والمقترح توزيعها تاريخ 

التوزيع
٢٠٢١/٠١/٢٤م

4٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
8٪8٪النسبة

68٫8٠٠٫٠٠٠
٣4٫4٠٠٫٠٠٠٣4٫4٠٠٫٠٠٠االجمالي



١-  وصف ألي مصلحــة في أسهــم وأدوات دين الشركــة تعود ألعضــاء مجلس اإلدارة وأقربائهــم فـي 
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي يطرأ عليها خالل العام ٢٠٢١ م 

اسم من تعود له المصلحة 
أو األوراق التعاقدية أو 

حقوق االكتتاب 

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

صافي 
التغيير 

نسبة 
التغيير 

أدوات 
الدين 

ال يوجد٠٪٣١9٫7٢7٣١9٫7٢7٠خالد بن محمد الخضير ١

ال يوجد١٠٠٪٠١٠٠٠١٠٠٠إبراهيم بن عبدالرحمن الدرع ٢

ال يوجد٠٫١٪١٠٢٫٣79١٠٢٫5٠9١٣٠عبدالعزيز بن محمد السويلم ٣

ال يوجد٠٪-٢44٫٣4٠٢44٫٣4٠عبدالعزيز بن حمود الذياب 4

 ال يوجد)٢9٪()44٫7٠7(١5٢٫7١٢١٠8٫٠٠5إبراهيم بن علي العبودي*5 

 ال يوجد١٠٠٪٠١٠١٠سعد بن عبدالعزيز الحقيل**6

 ال يوجد٠٪٠٠٠نوال بنت محمد الغنيمان**7

*  انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة  بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م
** عضــــو في مجلس اإلدارة بدورته الحاليـــة من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 

ــن الشــركة أو أي مــن  ــن أو أقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دي ــار التنفيذيي ٢-  ال يوجــد أي مصلحــة لكب
شــركاتها التابعــة خــالل العــام ٢٠٢١ م 

٢٣-  المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
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باألف ريال

اسم الجهة 
المانحة 
للقرض

مبلغ اصل 
القرض

مدة 
القرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادا  
للقرض 

خالل 
السنة

المبلغ 
المتبقي 

من 
القرض

المديونية 
اإلجمالي 
للشركة 

وشركاتها 
التابعة

مالحظات

١٠٠5٫٠٠٠5٫٠٠٠سنوات٢5٫٠٠٠وزارة المالية١

تمويل 
مشروع 

انشاء 
مجمع 
الروابي 

١٠5٫٠٠٠٢٫5٠٠٢٫5٠٠سنوات٢5٫٠٠٠وزارة المالية٢

تمويل 
مشروع 

انشاء 
مجمع 
النزهة

٣
مصرف 

الراجحي
6٠١6٫٢79١6٫٢79سنوات4٠٫9٣٢

تمويل 
شراء ارض 

مجمع 
القيروان

4
مصرف 

الراجحي
6٠١١٫٣88١١٫٣88سنوات١7٫٠7١

تمويل 
شراء 

اراضي 
مجمعات 
القصر ١ و ٢

5
مصرف 

الراجحي
6١١7١٫٠5٠١٫٠5٠سنوات١٫٢74

تسهيات 
ائتمانيه 

لمشروع 
مجمع 
القيروان

٥٫١١٧٣٦٫٢١٧٣٦٫٢١٧-١٠٩٫٢٧٧اإلجمالي

٢٤-  القروض و المرابحات.
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١٠٠٪خالد بن محمد الخضير 

١٠٠٪ابراهيم بن عبدالرحمن الدرع 

١٠٠٪عبدالعزيز بن محمد السويلم

١٠٠٪عبدالعزيز بن حمود الذياب

١٠٠٪-----ابراهيم بن علي العبودي*

١٠٠٪----سعد بن عبدالعزيز الحقيل **

١٠٠٪----نوال بنت محمد الغنيمان **

* انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة  بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢7م 
** عضــو في مجلس اإلدارة بدورته الحاليــــة من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢8م 

٢٥-  اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام المالي ٢٠٢١م.

٢٦-  وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة.
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قيمتهانوع الصفقةنوع عالقتة بالشركةالطرف ذو العالقة

عضو مجلس ادارةخالد بن محمد الخضير

شراء كامل حصص الماك 
بشركة ريفان للتشغيل 

والصيانة المحدودة
946٫٠٠٠ ريال سعودي

الرئيس التنفيذيمحمد بن خالد الخضير

 شركة محمد الخضير للتطوير 
واالستثمار العقاري

كبار المساهمين

كبار المساهمينشركة وقف محمد الخضير
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م
األطراف ذوي 

العالقة
مدة العقدمبلغ العقدطبيعة العمل أو العقد

اسم العضو/ كبار 
التنفيذيين أو شخص ذي 

عالقة

١
شركة اجا للتجارة 

والمقاوالت
تنفيذ وإنشاء مجمع تال الدوحة 

التعليمي
١8 شهرا٢5٫٣67٫84٣ً

محمد بن ابراهيم الخضير
خالد بن محمد الخضير

٢
شركة ريفان 

للتشغيل و الصيانة
متغيرعقودتشغيل وصيانة

عام يجدد 
تلقائيا

محمد بن ابراهيم الخضير
خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

٣
شركة المباني 

المتخصصة
عقد اشراف على اعمال انشاء 

مشروع مجمع القيروان التعليمي
متغير

عام ويجدد 
تلقائيًا

 خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

4
شركة المباني 

المتخصصة

عقد اشراف على اعمال انشاء 
مشروع مجمع تال الدوحة 

التعليمي
متغير

عام ويجدد 
تلقائيًا

 خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

شركة يمامي5
عقد استئجار مبنى تعليمي

)حي العارض ( 
84٫٢5٠٫٠٠٠

١٠ سنوات قابلة 
للتجديد لمدة 

مماثلة

 خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

٢٧-  معلومات عن األعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها مع األطراف ذات العالقة.



باأللف ريال

المسددبيان

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
ولم يسدد

وصف موجز لها

4٫88٠4٫٠٢٣الزكاة
يمثــل الــزكاة المســتحق عــن العــام المالــي المنتهــي 
فــي ٣١ أغســطس ٢٠٢١  باإلضافــة إلــى فروقــات الربــط 

الزكــوي الــى العــام المالــي ٢٠٢٠م.

ضريبة القيمة 
المضافة

-)٣٫968(

يمثــل الفــرق بيــن الضريبــة المحصــل مــن أوليــاء األمــور و 
الضريبــة المخصومــة مــن المشــتريات وطبقــا للمرســوم 
عــن  الضريبــة  مبالــغ  تتحمــل   الدولــة  بــان  الملكــي 
الســعوديين عــن الرســوم الدراســية لــذا الرصيــد يظهــر 

ــركة. ــتحق للش مس

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
8٫١9٠968

شــهر  عــن  المســتحقة  االجتماعيــة  التأمينــات  يمثــل 
.٢٠٢١ أغســطس

تكاليف تأشيرات 
وجوازات

٢5٢--

رسوم مكتب 
العمل

١٠٫64٢-

-٢٣٫٩٦٤١٫٠٢٣اإلجمالي

٢٨-  المدفوعات النظامية للجهات الحكومية.
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تقر الشركـــة بأن سجــات الحسابات أعدت بالشكل  	
الصحيــــح.

تقر الشركــة ان نظـــام الرقابـــة الداخليـــة أعد على  	
أسس سليمة ونفذ بفعالية.

تقر الشركة بأنه ال يوجد أي شك في قـدرة الشركــة  	
على مواصلة نشاطها.

ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهــم ذات األحقيــة  	
في التصويــت تعود ألشخاص أبلغوا الشركـــة بتلك 
الحقوق بموجب المادة )68( من قواعــد طرح األوراق 
الماليــة وااللتزامـــات المستمـــرة الصادرة من هيئـــة 

السوق الماليـــة.

ال يوجد فئات أو أعـداد أي أدوات دين قابلة للتحويــل  	
وأي أوراق ماليـــة تعاقدية أو مذكـرات حق اكتتاب أو 
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركـــة خـال 

السنة المالية.

ال يوجـــد أي حقـــوق تحويــــل أو اكتتــــاب بموجـــب  	
أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق ماليـة تعاقديــة أو 
مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتهــا أو 

منحتهــا الشركــة.

ال يوجـــد أي استــــرداد أو شـــراء أو إلغــــاء من جانب  	
الشركة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضـاء  	
مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذييـــن عن أي 

مكافـــآت.

ال يوجـــد أي ترتيبـــات أو اتفـــاق تنازل بموجبــــه أحـد  	
مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة  	
موظفي الشركة.

٢٩-  إقـــرارات المجلــس.



الشركـــــة الوطنيــــة
للتربيــــة والتعليــــم

التقريـــر
72السنوي




