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2006 2016 20201980 2009 2018 2021

بداية عمل الشركة
من خالل مدارس

التربية النموذجية في
حي الملز مدينة الرياض

انتقال المدرسة الى المجمع
التعليمي بحي الريان

بمدينة الرياض

زيادة رأس المال
إلى 200 مليون ريال

افتتاح مجمع تعليمي
في حي الروابي
بمدينة الرياض

(مدارس الحضارة سابقًا)

زيادة رأس المال
إلى 300 مليون ريال

زيادة رأس المال
بمقدار 130 مليون

 ريال من خالل الطرح العام

االستحواذ على مدارس
الغد بمدينة الرياض

االستحواذ على مدارس
الخوارزمي بمدينة الرياض

افتتاح مجمع تعليمي
في حي العارض 
بمدينه الرياض

افتتاح مجمع تعليمي
  جديد في مدينة الظهران

بالمنطقة الشرقية

 
التحول إلى شركة
مساهمة مقفلة

 
االستحواذ على مدرسة

 "الحضارة"

 
افتتاح مجمع تعليمي

 في حي النزهة
  بمدينة الرياض

 
افتتاح مجمع تعليمي

في حي قرطبة 
بمدينة الرياض

 
افتتاح مجمع تعليمي

 في مدينة بريدة
بمنطقة القصيم

 
افتتاح مجمع تعليمي

في حي القيروان
 بمدينة الرياض

مقدمة

2022

 تضم الشركة مجمعات تعليمية عمالقة تتسع ألكثر من 28 ألف طالٍب وطالبة تتوزع على جميع المراحل من
يعمل في هذه الدولي.  والمنهج  الوطني  للمنهج  والثانوية وفقا  والمتوسطة  واالبتدائية  األطفال   رياض 
طالب الف   17 عن  يزيد  ما  فيها  ويدرس  وموظفة  موظف   2,300 قرابة  من  مكوٌن  بشري  كادٌر   المجّمعات 
ومعامل وثقافية  تعليمية  قاعات  بين  وجمعت  المواصفات،  أعلى  وفق  أنشئت  دراسية  مباٍن  في   وطالبة 
 ومختبرات علمية من جهة، ووسائل ترفيه وأندية رياضية من جهة أخرى، على مساحة تقدر بأكثر من 200
 الف متر مربع. حرصت الشركة في سياق عملها على تطوير العملية التعليمية وتأهيل مواردها البشرية من
عدة على  حصلت  كما  الدولية،  التعليم  مؤسسات  كبريات  مع  الشراكة  اتفاقيات  من  العديد  توقيع   خالل 
9002) وجوائز وميداليات المشاركة ودروع  شهادات عالمية معتمدة، كشهادة إدارة الجودة العالمية (آيزو 
 التمّيز، مثل جائزة التمّيز للقيادة واإلدارة لسنوات متتالية، فضًال عن نيل بعض طالبها شرف تمثيل المملكة

في العديد من المسابقات اإلقليمية والدولية

إنشاء خالل  من  بالمملكة  التعليم  في  باالستثمار  والتوسع  االستحواذ  بعمليات  للقيام  الشركة   تسعى 
في الجغرافي  انتشارها  في  للتوسع  وتتطلع  السنوات،  قادم  في  التعليمية  المجّمعات  من  عدد   وتشغيل 

جميع المناطق وفقًا للطاقات االستيعابية والدراسات اإلستراتيجية االقتصادية

 بدأت “الشركة الوطنية للتربية والتعليم” مسيرة ريادّية طموحة على يد الشيخ / محمد بن إبراهيم الخضير
ت في حينها مرحلتي رياض األطفال  في العام 1378هـ / 1958م بتأسيس “مدارس التربية النموذجية” ضم�
 والمرحلة االبتدائية للبنين والبنات، مؤسسة ألول مدرسة تعليم للفتيات في مدينة الرياض قوامها حوالي
 50 طالبًا وطالبة في مباٍن مستأجرة في مقرها األول في حي الملز في شارع الستين ثم بعدها في شارع
 جرير، إلى أن تم في العام 1400هـ / 1980م تشييد مباٍن مدرسية في حي الريان بمرافق متكاملة تستقبل
 كافة المراحل. وتتويجًا لمسيرة إنجازاتها، حدثت النقلة النوعية في العام 1423هـ / 2002م بتحول هذا الكيان
للتربية الوطنية  “الشركة  التعليمي تحت مسمى  القطاع  إلى أول شركة مساهمة مغلقة في   التعليمي 

والتعليم” مسَجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم (346)
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد

وفقهم هللالسادة مساهمي الشركة الوطنية للتربية والتعليم

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

خالد بن محمد الخضير
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تشغيل في  الوطني  المرجع  نصبح   أن 
 المدارس وتمكين قادة المستقبل من
الخدمات من  متكاملة  منظومة   خالل 

 التعليمية

 الوطنية
رؤية مع  تتالءم  والتي  الوطنية  والسمات  القيم  زرع  على  خدماتنا  تقديم  اثناء   نركز 

 المملكة 2030م
التطوير المستدام

بتطوير أحدث الوسائل واألنشطة التعليمية واالستمرار في تطوير أدائنا وكفاءاتنا
المصداقية والشفافية

بالتعامل مع شركائنا من مستثمرين معلمين وطالب وأولياء أمور بحفظ حقوقهم
العمل الجماعي

من خالل تمكين موظفينا من اتخاذ القرارات وإنجاز الهدف وفق معايير قياسية
االنضباطية

األنظمة واحترام  االنضباط  ملؤها  تربوية  بيئة  ضمن  التعليمية  الخدمات  تقديم   في 
والقوانين

األمن والسالمة
االلتزام بتطبيق أعلى معايير األمن والسالمة في منشئاتنا التعليمية

 اضفاء قيمة مضافة
نحن صادقون بما نقول ونفعل ونفصح لألخرين عن نتائجنا

 

لبناء نوعي  تعليم  تقديم  إلى   نسعى 
والبحث القيادة  حول  طالبنا   شخصية 
جاذبة بيئة  توفير  خالل  من   واالبتكار 

وآمنة وتطوير الكفاءات التعليمية

الرؤية ، القيم ، الرسالة
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 محمد بن خالد الخضير

 عن بعد من خالل التكنولوجيا كما هو الحال في
 التعليم الحضوري. وبينما نؤمن ونؤكد دائًما أن
فإننا المدرسة،  هو  العلم  لطلب  مكان   أفضل 
للتكنولوجيا الصحيح  االستخدام  أن  أيًضا   ندرك 
جعلنا ما  وهذا  التعليم؛  فرص  من  الكثير   يوفر 
 منذ زمن نستثمر في تفعيل المنصات الرقمية
سنستمر ما  وهذا  التعليمية  العملية   لتعزيز 

 عليه
على التركيز  الماضي  العام  استهدفنا   كما 
في مدارسنا  لتعليم  المميزة  السمة   تعزيز 
 الشركة الوطنية للتربية والتعليم وهي تركيزنا
فنحن عملنا.  أساس  هي  والتي  القيم،   على 
البسيطة اإلنسانية  للقيم  عالية  أهمية   نولي 
واالحترام، التعاون  في  المتمثلة   والعليا 
 والتعاطف والرحمة والشفافية. فهذه السمات
شبابنا من  تجعل  سوف  التي  هي   المهمة 
الذي ينتظرهم،  مستعدين لتحديات المستقبل 
أفضل عالمنا  جعل  من  يمكنهم  ما   وهذا 

بصفتهم صانعو المستقبل

الوطنية الشركة  بأسرة  لثقتكم  جزيًال   شكًرا 
أن وجل  عز  المولى  سائلين  والتعليم،   للتربية 

نكون أهًال لهذه الثقة

 نعتز في الشركة الوطنية للتربية والتعليم بأن
جعل هو  الماضية  عقود  الستة  طوال   هدفنا 
متعلم، كل  يد  متناول  في  النموذجي   التعلم 
الذي رسمناه منذ  وها نحن نحقق هدفنا هذا 
واليوم نواصل بالتعليم.   1958م في االستثمار 
المميز التعليمي  باألداء  الحمد  ولله   فخرنا 
أدائها في  الشركة  ونمو  بالتوسعات   مصحوبًا 

 المالي
في الحمد  ولله  تميزنا  أننا  بالذكر  يجدر   ومما 
المركز العام  هذا  حققنا  حيث  الدولي   تعليمنا 
لطلبة والتحصيلي  القدرات  اختباري  في   األول 
المدارس مستوى  على  الثانوية   المرحلة 
للتعليم أن  كما  الرياض؛  منطقة  في   العالمية 
 الدولي رحلة مميزة ألطفالنا في رياض األطفال
الظهران وفي  المملكة  شرق  في  توسعنا   إذ 
الرحلة. هذه  المنطقة  أطفال  ليشاركنا   تحديًدا 
المعلمين بين  الوثيقة  بالشراكة  دائًما   ونفخر 
 وأولياء األمور والطالب والتي تمكننا من تقديم
وإحراز ممكنة  تعليمية  وبيئة  تجربة   أفضل 

أفضل النتائج األكاديمية
 حولت جائحة                        عالمنا إلى عالم رقمي،
مع التكيف  على  مدارسنا  ساعدت   حيث 
طرق إيجاد  نحو  والسعي  الجديدة   التحديات 

 متنوعة لجذب الطالب، وإلهامهم

رسالة من الرئيس التنفيذي
للشركة الوطنية للتربية والتعليم

 المساهمين الكرام، سلمهم هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد

COVID-19
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العلم ليس مرحلة تحضيرية
للحياة فقط

بل العلم هو جوهر الحياة

في المملكة

حصول طالب مجمع
القصيم على المركز

األول في جائزة التمييز الهندسي

 حصول طالب مجمع
 القصيم على المركز االول

  في مسابقة االلومبيات
العالمي للروبوت

 حصول طالب متوسطة
 النزهة على الميدالية
 البرونزية في مسابقة

بيبراس موهبة

مجمعي
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 النموذج المدرسي
 الفريد لتوافر البنية

 التحتية المميزة
 والمباني العصرية

 والتجهيزات
 والتسهيالت والدعم
 التكنولوجي وجميع
 المتطلبات لتحقيق

 أهداف العملية
التعليمية

 تعتبر الموارد البشرية في
 الشركة أهم أصولها وهي
 في سعي دائم الستقطاب

 أفضل المواهب والخبرات
 الوطنية والعربية والعالمية
 التعليمية واإلدارية المدربة

 والمزودة بالمؤهالت
 األكاديمية والمهنية وفق
 أفضل المعايير والتي تتميز

 بخبرتها التراكمية والعميقة
 والممارسات الفضلى التي

 تؤهلها لتحقيق رؤية وأهداف
 الشركة في ضوء مؤشرات
 اإلنجاز المحددة في الخطط

االستراتيجية المتعاقبة

 تحرص الشركة على
 بناء شراكات مع أفضل
 بيوت الخبرات الوطنية

 والعالمية من جهة
 ومع المستفيدين

 وأصحاب المصلحة من
 جهة أخرى والعمل

 معهم عن قرب
 لتحقيق األهداف

المشتركة

 تــحقـــق الشــركــة أربـاحــًا
 مضطــردة خـالل مسيرتهــا،
 مما وفر لها الموارد المالية
 الالزمة والسيولـة والمرونـة
 الكافيـة لعمليـات التوسعـة

 والتطويرواالنتشـاروالتي
 تمكنهــا  من إنجــاز  رؤيتهـا

 وأهدافها المستقبلية
بشكل مضمون

 يمثل إيماننا بمهارات طالب
 وطالبات مدارسنا وقدراتهم

 وتعزيزهما أكبر قيمة
 تنافسية لدينا حيث أنها
 األساس في كوننا صرًحا
 تعليمًيا متقدًما. فعزمنا

 على صقل الفرد ومهاراته
 لتجعل منه شخصية راسخة

 الثقة مستعدة تنتقل بنا إلى
 عالم يشع بفكر المبتكرين

والمبدعين
 معهم وبمواهبهم نخطو

خطى ثابته نحو التميز دوًما

 حيث تتوفر القوانين واللوائح الداخلية التي
توضح سليمة  إدارية  هياكل  وضع   تضمن 
وتوزيع داخلها،  القرارات  اتخاذ   كيفية 
 المسئوليات والسلطات والواجبات وتوضيح
المتمثلة المعنية  األطراف  بين   العالقة 
اإلدارة,واإلدارة,والمسـاهمين مجلس   في 
الذي بالشكل  وذلك  المصلحة،   وأصحاب 
 يؤدي إلى عدم وجود تعارض في المصالح
تحقيق إلى  يؤدي  بل  األطراف،  هذه   بين 
الشركة نمو  ويضمن  المستثمرين   مصالح 
كما التنافسية،  قدرتها  ودعم   باضطراد، 
األرباح، وتوليد  التمويل  توفير  على   تساعد 
من والتي  الحوكمة  آليات  تطبيق   ويتم 
آليات المحاسبية،  المعايير  آليات   أهمها: 
إنتاج على  الرقابة  آليات  الجودة،   قياس 

المعلومات

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

في نقل المعرفة والتعليم

وتحديد  االستراتيجي   التوجه 
الشركة نشاط   مجال 
خدماتها من   والمستفيدين 
التنظيمي الهيكل   ووضوح 
 والسياسات واألطر الفلسفية
القرار اتخاذ  تحكم   التي 
المتفوق إلى األداء   للوصول 

المستمر

الحوكمة
الرؤية

المستقبلية
التوسعية

 خبرة الشركة
النموذج

 المدرسي
استقطاب 
تعزيزالنمو الذاتي الكفاءات

المواهب الشراكات

التعليم
هو األساس الذي
نستطيـع أن نبني
عليــة مستقبلنـا

تعزيز قيم اإلتقان واإلنضباط
تعزيز المهارات األساسية

تعزيز المهارات التقنية وعلوم العصر
تعزيز األنشطة الرياضية والثقافية

 تعزيز مهارات التفكير النقدي واالبداعي
والتواصل الفعال

في الشركة  مدارس  ترتيب   تحسين 
التصنيفات والمسابقات

إشراك ولي األمر في العملية التعليمية

ضمان أولوية السالمة لمجتمع الشركة
حوكمة العمليات بما يضمن المؤسسية

تحسين البيئة التقنية وأنظمتها
التطوير المهني لرأس المال البشري

للعملية المساندة  الخدمات   تحسين 
التعليمية

 نمو عدد الطالب والمدارس التابعة
للشركة

تحسين مستوى النتائج المالية
 زيادة اإليرادات من األنشطة المساندة

الركيزة األولى
مخرجات تعليمية رائدة

الركيزة الثانية
بيئة مؤسسية محفزة

الركيزة الثالثة
األهداف االستراتيجيةنتائج مالية مستدامة

للشركة
والخطط التوسيعية

نواحي القوة والمزايا التنافسية
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//// / / /

وطالبة

استراتيجية

.  أيضا، هنالك ثالثة  مشاريع جديده من خالل استئجارثالثة أراضي بمدينة
الرياض في أحياء حطين وقرطبة و النرجس وذلك إلستثمارهما في إنشاء و تشغيل مجمعات تعليمية

للشركة. وسيتم االعالن عن مواعيد افتتاحها الحقا

 يتمثــل نشــاط الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم في تملــك وإنشــاء وإدارة وتشــغيل المــدارس الخاصة
ــت ــة. وبلغ ــة الطالبي ــوادي الرياضي ــه والن ــي والترفي ــال الرياض ــي المج ــتثمار ف ــام  واالس ــم الع  بالتعلي
 الطاقــة االســتيعابية للمجمعــات التســعة القائمــة مجتمعــة للعــام المالــي 2022 أكثــر مــن 28 ألــف
 طالــب وطالبــة، بينمــا بلــغ العــدد الفعلــي للــطالب 17,141 طالــب وطالبــة. كمــا بلــغ عــدد الــكادر
 التعليمــي واإلداري أكثــر مــن 2,300موظــف وموظفــة. وتقــوم الشــركة بتوفيــر خدماتهــا فــي مجــال
 التعليــم للجنســين الذكــور واإلنــاث وفقــًا للمنهــج الوطنــي الســعودي وكذلــك المنهــج الدولــي

.األمريكي
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الف35.8الف60

.

االف

الف

الف

ــاض علــى ــة الري  يقــع المجمــع فــي حــي النزهــة بمدين
 أرض تبلــغ 29.3 الــف متــر مربــع. وبطاقــة اســتيعابية
ــع ــاح المجم ــم افتت ــة. ت ــب وطالب ــغ 4,375طال ــى تبل  مثل
 فــي عــام 2013م. ويقــدم المجمــع التعليمــي خدمــة
 التعليــم األهلــي وفقــًا للمنهــج الوطنــي لمراحــل ريــاض
للبنيــن و والثانــوي  والمتوســط  واالبتدائــي   األطفــال 
التربيــة أكاديميــة  يضــم  المجمــع  أن  كمــا   البنــات، 
 النموذجيــة العالميــة (ميــا) وهــي مدرســة تعتمــد نظــام
الدولــي للمنهــج  وفقــا  الكامــل  الدراســي   اليــوم 
االهتمــام ميــا  اكاديميــة  يميــز  مــا  و   األمريكــي 
 باألنشــطة الالمنهجيــة مــن خالل البرامــج االثرائيــة و حــل

.الواجبات الدراسية و تقديم وجبات الغذاء الصحية
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٣٫٩٠٠٢٫٦٥٠

28,645 17,141 %60 9

  

ً
:

:
:

2٫300٫1٫٩٥٠

ــركة ــمالك لش ــص ال ــل حص ــراء كام ــة ش ــع اتفاقي ــم توقي  ت
 مــدارس الــسالم االهليــة، والشــركة بصــدد إنهــاء االجــراءات
 المتعلقــة بإكمــال صفقــة الشــراء. ويقــع المجمــع فــي حــي
 العليــا بمدينــة الخبــر علــى مســاحة أرض تبلــغ 10.5        متــر
 مربــع، وبطاقــة اســتيعابية مثلــى تبلــغ 1,950طالــب وطالبــة.
ــًا ــي وفق ــم األهل ــة التعلي ــي خدم ــع التعليم ــدم المجم  ويق
واالبتدائــي، األطفــال  ريــاض  لمراحــل  الوطنــي   للمنهــج 

والمتوسط، والثانوي للبنين والبنات

ــن ــي حطي ــي ح ــتئجار أرض ف ــي اس ــروع ف ــل المش  يتمث
 بمدينــة الريــاض بمســاحة تبلــغ 12.7الــف متــر مربــع
تاريــخ صــدور ابتــداء مــن  6 أشــهر  و  26 ســنة   لمــدة 
ــن ــي م ــع تعليم ــن األرض كمجم ــتفادة م ــص االس  تراخي
ــاء و ــي بن ــتثمارها ف ــك الس ــة. وذل ــات المعني ــل الجه  قب
ــع ــدف التوس ــن به ــي حطي ــي بح ــع تعليم ــغيل مجم  تش
 ونمــو قاعــدة الــطالب والــذي سيســاهم فــي تحقيــق

استراتيجية الشركة

 الطاقة االستيعابية 
 االجمالية للمجمعات

 التعليمية القائمة خالل
العام الدراسي
2022/2021م

 عدد الطالب خالل 
العام الدراسي
 2022/2021م

 معدل اإلشغال خالل
العام الدراسي

 2022/2021م ويشمل
 المجمعات التي تم

افتتاحها حديثا

 مجمعات تعليمية قائمة
خالل العام الدراسي

 2022/2021م

 نسبة الطالب والطالبات
 في المنهج الدولي خالل

العام الدراسي
  2022/2021م

 نسبة الطالب والطالبات
 في المنهج الوطني
خالل العام الدراسي

   2022/2021م

www.edu.com.sa www.edu.com.sa

التقرير السنوي   2022 التقرير السنوي   2022 2122

 يتمثــل المشــروع فــي إنشــاء مجمــع تعليمــي فــي حــي
ــف ــغ 14.9 ال ــاحة أرض تبل ــى مس ــر ، عل ــة الخب ــر بمدين  القص
 متــر مربــع . والمشــروع ضمــن مرحلــة إعــادة الدراســة وتحديد

الجدول الزمني حسب ما تم اإلفصاح عنه سابقًا

2

ــس ــي النرج ــي ح ــتئجار أرض ف ــي اس ــروع ف ــل المش  يتمث
 بمدينــة الريــاض بمســاحة تبلــغ 10           متــر مربــع لمــدة
وذلــك العقــد.  توقيــع  تاريــخ  مــن  ابتــداء  ســنة   20 
ــع ــي تاب ــع تعليم ــغيل مجم ــاء و تش ــي بن ــتثمارها ف  الس
بهــدف النرجــس  بحــي  النموذجيــة  التربيــة   لمــدارس 
 التوســع ونمــو قاعــدة الــطالب والــذي سيســاهم فــي

تحقيق استراتيجية الشركة

 يتمثــل المشــروع فــي اســتئجار أرض فــي حــي قرطبــة
 بمدينــة الريــاض بمســاحة تبلــغ 13.2        متــر مربــع لمــدة
 27 ســنة ابتــداء مــن تاريــخ صــدور تراخيــص االســتفادة مــن
 األرض كمجمــع تعليمــي مــن قبــل الجهــات المعنيــة.
ــاء و تشــغيل مجمــع تعليمــي  وذلــك إلســتثمارها فــي بن
 بحــي قرطبــة مَكمــل لخدمــات المدرســة الحاليــة للشــركة
 بحــي قرطبــة والتــي اقتربــت مــن الوصــول لطاقتهــا
ــة ــال واألبتدائي ــاض األطف ــل ري ــدم مراح ــتيعابية وتخ  االس

فقط

النرجس

الف االف

االف

.

ــي ــي ح ــي  ف ــع تعليم ــاء مجم ــي إنش ــروع ف ــل المش  يتمث
 القصــر بمدينــة الخبــر، علــى مســاحة أرض تبلــغ 11.8 الــف متر
 مربــع  والمشــروع ضمــن مرحلــة إعــادة الدراســة وتحديــد

الجدول الزمني حسب ما تم اإلفصاح عنه سابقًا

1

قيد االجراء/

 يتمثــل المشــروع فــي اســتئجار مجمــع تعليمــي فــي حــي
 العــارض بمدينــة الريــاض علــى مســاحة أرض تبلــغ 14.8الف
ــتيعابية ــة االس ــدر الطاق ــنة. وتق ــدة 20 س ــع لم ــر مرب  مت
ــدء ــع الب ــن المتوق ــة . وم ــب وطالب ــع بـــ2,520 طال  للمجم
العــام مــن  بدايــة  التعليمــي  المجمــع  تشــغيل   فــي 
 الدراســي 2023-2024م .  و تهــدف الشــركة مــن خالل هــذا
 المجمــع التعليمــي إلــى نمــو حصتهــا الســوقية فــي
 شــمال مدينــة الريــاض مــن خالل تقديــم مناهــج تعليميــة
 تخــدم شــرائح متعــددة مــن أوليــاء األمــور لتلبيــة مختلــف

 الرغبات
 

ــي ــي ح ــي ف ــع تعليم ــتئجار مجم ــي اس ــروع ف ــل المش  يتمث
 القيــروان بمدينــة الريــاض علــى مســاحة أرض تبلــغ 9.7 الــف
 متــر مربــع لمــدة 20 ســنة. وتقــدر الطاقــة االســتيعابية
 للمجمــع ب 1,720 طالــب وطالبــة. ومــن المتوقــع البــدء فــي
 تشــغيل المجمــع التعليمــي بدايــة مــن العــام الدراســي
 2023-2024م.  و تهــدف الشــركة مــن خالل هــذا المجمــع
 التعليمــي إلــى نمــو حصتهــا الســوقية فــي شــمال مدينــة
 الريــاض مــن خالل تقديــم مناهــج تعليميــة تخــدم شــرائح

متعددة من أولياء األمور لتلبية مختلف الرغبات

٢٫٥٢٠1 ٫٧٢٠

القيروان

2

الظهران
العالمية

٢٫٣٠٠

%20 %80 

ــرقية ــة الش ــران بالمنطق ــة الظه ــي مدين ــع ف ــع المجم  يق
تبلــغ  9.9 االف متــر مربــع، وبطاقــة  علــى مســاحة أرض 
 اســتيعابية مثلــى تبلــغ 2,300 طالــب وطالبــة. تــم افتتــاح
ويقــدم -2023م.  2022م  الدراســي  العــام  فــي   المجمــع 
 المجمــع التعليمــي خدمــة التعليــم األهلــي وفقــًا للمنهــج
واالبتدائــي األطفــال  ريــاض  لمراحــل  األمريكــي   الدولــي 

والمتوسط والثانوي للبنين والبنات



مجمع مدارس
التربية النموذجية – قرطبة

مجمع مدارس
التربية النموذجية – النرجس

مجمع تعليمي في 
حي حطين

التربية النموذجية – القصر 2

مدارس السالم 
األهلية - الخبر

مجمع تعليمي في 
حي العارض

مجمع تعليمي في 
حي القيروان

مجمع مدارس
التربية النموذجية العالمية – الظهران

مجمع مدارس
التربية النموذجية – القصر 1

مجمع مدارس
التربية النموذجية – الريان

مجمع مدارس
التربية النموذجية – الروابي

مجمع مدارس
التربية النموذجية– النزهة

مجمع مدارس 
التربية النموذجية –العارض

مجمع مدارس
التربية النموذجية – قرطبة

مجمع مدارس
التربية النموذجية – القيروان

مجمع مدارس
التربية النموذجية – بريدة

مجمع مدارس
الخوارزمي األهلية–الرياض

مجمع مدارس
الغد األهلية – الرياض
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قيد االجراء /

مجمع مدارس



 
الدراسية المراحل  التعليمية للطالب والطالبات لجميع  التابعة لها خدماتها   تقدم الشركة والشركات 
 بما في ذلك مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية. حيث يوجد لدى الشركة
 برنامجان رئيسيان هما برنامج التعليم الوطني وبرنامج التعليم الدولي. وتوفر الشركة أندية رياضية
إليه تتطلع  الذي  المتكامل  المنهج  رسالة  تحقيق  في  رغبة  التعليمية،  مجمعاتها  من  عدد   في 
 الشركة وتنشده، والدور التربوي الذي ينسجم مع أصالتها وعراقتها. كما تقدم الشركة خدمات النقل

.المدرسي لطالبها وطالباتها في عدة مجمعات تعليمية

1-  األنشطة الرئيسة للشركة وايراداتها   

  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة   
    

 تركزت اعمال الشركة وايراداتها في المنطقة الوسطى (الرياض – القصيم). علمًا بأن الشركة في طور
.التوسع خارج المنطقة الوسطى من خالل المشاريع المعلن عنها والتي تقع في المنطقة الشرقية

األداء المالي

الوزن النسبي2022البيان

99.03%305,548,423 رسوم دراسية

0.22%685,000رسوم نقل مدرسي

0.75%2,297,571إيرادات النادي الرياضي

100%308,530,994 اإلجمالي

إجمالي اإليراداتالسنة

308,530,994

القصيم الرياض

القصيم

الرياض

المجموع

202211,892,061

11,892,061

11

296,638,933

296,638,933 296
مليون مليون

308,530,994

*يشمل البيان أعاله معلومات الشركة الوطنية للتربية والتعليم والشركات التابعة لها. وتم استبعاد ايردات العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة

يشمل البيان أعاله معلومات الشركة الوطنية للتربية والتعليم والشركات التابعة لها

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

م

 السنوات المالية الخمس األخيرة        

2018البيان

87,490

 2020 2022
التغير بين عام

2022-2021
20192021

الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

االحتياطي النظامي
واألرباح المدورة

288,852165,467194,578

666,042 671,523 452,847 401,741

489,231 17%741,699836,990860,6201,003,683اجمالي الموجودات

55,087 المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

58,53165,949113,210

132,412

236,136

767,547

172,664

180,472

430,000

100,986

%0

%0

430,000

100,986

430,000

100,986

300,000

0

430,000

100,986

119,562%42 93,868 74,553 42,73784,013

%21

%15

%53

%36 146,187 77,629 91,407

146,494 136,160212,136245,622اجمالي المطلوبات

رأس المال المدفوع

عالوة اإلصدار

اجمالي حقوق
الملكية

2018البيان

204,270 

 2020 2022
التغير بين عام

2022-2021
20192021

 اإليرادات

المنح واالعانات الحكومية

197,943 217,841176,088%75

(%36)

%62

%80

190

11,104 7,434 9,396 15,686

(137,617) (116,782)(120,042)(120,011) تكاليف اإليرادات

 مجمل الربح 82,339

 صافي الربح

87,328 105,23370,410

48,874 50,392 57,79824,458

308,531

7,154

(189,179)

126,506

71,047

     بيان قائمة الدخل في السنوات المالية  
الخمس األخيرة

-4

3-بيان الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين في

342,737605,539624,854614,999

353,135%44

650,548%6

%

باأللف ريال 

2-  تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

باأللف ريال 
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 نسبة التغير

اسم الشركة التابعة
رأس مالها

( ريال سعودي )
نسبة ملكية

الشركة

17,231
التعليم
العام

السعوديةالسعودية

السعوديةالسعودية

السعوديةالسعودية

نشاطها
الرئيس

 اإليرادات (باآلالف
 الرياالت السعودية )

الدولة المحل
الرئيس لعملياتها

الدولة محل
التأسيس

شركة الخوارزمي
100%100,500التعليمية

31,466
التعليم
العام

1,200,000%100

7,440
تشغيل
 وصيانة

200،000%100

شركة مدارس
الغد األهلية

المحدودة

شركة ريفان
للتشغيل والصيانة

 المحدودة

     الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
عن نتائج السنة السابقة:

-5

اسم الجهة
المانحة للقرض

مبلغ اصل
مدة القرضالقرض

5,000--
تمويل مشروع

 انشاء مجمع الروابي

المبلغ المتبقي
من القرض

المبالغ المدفوعة
سدادا  للقرض

خالل السنة

المديونية االجمالية
للشركة

وشركاتها التابعة
مالحظات

25,000وزارة المالية

2,500--
تمويل مشروع انشاء

مجمع النزهة 25,000وزارة المالية

4,07012,20912,209
تمويل شراء ارض
مجمع القيروان 40,932مصرف الراجحي

تمويل شراء اراضي1,6279,7619,761
مجمعات القصر 1 و 2 17,071مصرف الراجحي

233817817
تسهيالت ائتمانيه

لمشروع مجمع القيروان 1,274مصرف الراجحي

22,78722,787 109,27713,430اإلجمالي

2021البيان

176,088

نسبة التغيرالتغيرات 2022

 اإليرادات

11,104  منح واعانات حكومية

(116,782)  تكلفة اإليرادات

70,410

(4,520)

(34,349)

1,500

1,124

34,165

(5,684)

(4,023)

24,458

308,531

7,154

(189,179)

126,506

(4,551)

(43,789)

826

1,180

80,172

(6,225)

(2,900)

71,047

132,443

(3,950)

(72,397)

56,096

(31)

(9,440)

(674)

56

46,007

(541)

1,123

46,589

%75

(%36)

%62

%80

%1

%27

(%45)

%5

%135

%10

(%28)

%190

 مجمل ربح

 مصروفات دعاية وإعالن

 مصروفات عموميه وإدارية

خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

 إيرادات أخرى

 الربح التشغيلي

 تكاليف تمويلية،بالصافي

 الزكاة

 صافي الربح
10سنوات

10سنوات

سنوات 6

سنوات 6

سنوات 6

-6
الشـركة فيهـا ونشـاطها الرئيـس، والدولة المحـل

الرئيـس لعملياتهـا، والدولة محل تأسيسـها

الشـركات التابعـة ورأس مالهـا ونسـبة ملكيـة

القروض والمرابحات: -7
باأللف ريال 

 يتمثــل االرتفــاع فــي صافــي الربــح خالل العــام الحالــي بالمقارنــة مــع العــام الســابق إلــى ارتفــاع اإليــرادات بنســبة %75
 عــن العــام الســابق والــذي يرجــع بشــكل رئيســي مــن زيــادة أعــداد الــطالب الملتحقيــن بالمــدارس التابعــة للشــركة
 بنســبة 29% مــن 13.3 ألــف طالب/ـــة فــي العــام الســابق إلــى 17.1 ألــف طالب/ـــة بنهايــة العــام الحالــي، إضافــة إلــى
 ارتفــاع الرســوم الدراســية عــن العــام الســابق الــذي تضمــن خصومــات اســتثنائية متعلقــة بتداعيــات جائحــة كورونــا

أعلنت عنها الشركة في حينها
 هــذا علــى الرغــم مــن انخفــاض المنــح واإلعانــات الحكوميــة خالل العــام الحالــي مقارنــة بالعــام الســابق والــذي يرجــع
ــن ــة م ــار المالي ــف اآلث ــة بتخفي ــاند" المتعلق ــة "س ــادرة الحكومي ــن المب ــركة م ــتفادة الش ــى اس ــي ال ــكل رئيس  بش

تداعيات فيروس كورونا المستجد خالل العام السابق
 كمــا أن الشــركة مســتمرة فــي تحقيــق مســتهدفات النمــو حيــث تــم افتتــاح مجمــع تعليمــي جديــد لمــدارس التربيــة
 النموذجيــة بحــي العــارض فــي بدايــة العــام الحالــي 2021-2022، والــذي ســاهم فــي زيــادة أعــداد الــطالب باإلضافــة
ــة- ــة النموذجي ــدارس التربي ــع م ــًا (مجم ــغلة حديث ــة المش ــات التعليمي ــداد طالب المجمع ــي أع ــو ف ــى النم ــًا إل  أيض
ــدالت ــي مع ــام الحال ــركة خالل الع ــت الش ــد حقق ــذا وق ــدة). ه ــة- بري ــة النموذجي ــدارس التربي ــع م ــروان ومجم  القي

.الربحية ما قبل جائحة كورونا على الرغم من التكاليف التشغيلية المرتفعة من تشغيل مجمعات حديثة

.

.

www.edu.com.sa www.edu.com.sa

التقرير السنوي   2022 التقرير السنوي   2022 2728

لم يتم استبعاد ايردات العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة

باأللف ريال 



المسددبيان

3,3803,218

المستحق حتى نهاية الفترة
وصف موجز لهاالمالية السنوية ولم يسدد

الزكاة

-

1,468

(7,990)

15,799

-- 930

-- 4,920

(3,304)  25,029

ضريبة القيمة المضافة

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم مكتب العمل

اإلجمالي

8-     المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

 يمثل الزكاة المستحق عن العمل
31 في  المنتهي   المالي 

  أغسطس 2022

المحصلة الضريبة  بين  الفرق   يمثل 
 من أولياء األمور و الضريبة المحصلة
وطبقا المشتريات  من   المخصومة 
  للمرسوم الملكي بان الدولة تتحمل
عن السعوديين  عن  الضريبة   مبالغ 
يظهر الرصيد  لذا  الدراسية   الرسوم 

مستحق للشركة

 يمثل التأمينات االجتماعية
المستحقة عن شهر أغسطس2022

المخاطر وآليات التعامل معها
 

العليا وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة المخاطر من قبل اإلدارة  إدارة   تتم 
 العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية عندما يكون مالئما من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية

للشركة
 تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر
السوق

مخاطر
العملة

مخاطر
سعر

العمالت

مخاطر
االئتمان

مخاطر
السيولة

مخاطر السوق

 إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت
 الربح وأسعار األسهم على دخل الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة

مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد

مخاطر العملة
 

صرف أسعار  في  التغيرات  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  في  التغير  مخاطر  هي  العملة  مخاطر   إن 
بمراقبة اإلدارة  وتقوم  السعودي.  بالريـال  هي  الشركة  معامالت  معظم  أن  إال  األجنبية.   العمالت 
 التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر. وبناًء على خبرتها، وردود فعل السوق ال تعتقد
 اإلدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية

محدودة نسبيًا في المدى المتوسط

مخاطر سعر العموالت
 

المخاطر لمختلف  التعرض  في  الفائدة  ألسعار  النقدية  والتدفقات  العادلة  القيمة  مخاطر   تتمثل 
النقدية. للشركة وتدفقاتها  المالي  المركز  السائدة على  الفائدة  التقلبات في أسعار  بأثر   المرتبطة 
تدير التجارية.  البنوك  من  للمرابحات  نتيجة  الفائدة  أسعار  لمخاطر  رئيسي  بشكل  الشركة   تتعرض 

الشركة تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة المتاحة والحد من اإلقراض

مخاطر االئتمان

التعاقدية. بالتزاماته  الوفاء  على  مالية  ألداة  المقابل  الطرف  مقدرة  عدم  هي  االئتمان  مخاطر   إن 
وتمثل المدينة.  والذمم  حكمه،  في  وما  النقد  من  رئيسي  بشكل  االئتمان  لمخاطر  الشركة   تتعرض 

القیمة الدفترية للموجودات المالیة الحد األقصى لمخاطر االئتمان

مخاطر السيولة
 

المرتبطة بااللتزامات  الوفاء  الشركة صعوبات في  تواجه  أن  السيولة هي مخاطر ممكن   إن مخاطر 
 بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر. وإن منهج الشركة في
 إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها

دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة

1

3

4

5

.

.

.

.

.

م
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باأللف ريال 



المساهمات االجتماعية للشركة
 تهدف الشركة ألن يكون لها دور مجتمعي فاعل يخدم في مجاالت

 مجتمعية مختلفة، حيث حققت الشركة خططها و أهدافها من خالل
مساهمتها بفاعلية من خالل

خالل مــن   – الشــركة   تقــدم 
 المجمعــات التعليميــة التابعــة لهــا
 – خدمــة تعليميــة فريــدة فــي بيئــة
 تربويــة جاذبــة ومتكاملــة، تواكــب
التطــورات وأنشــطتها   مناهجهــا 
مــع وتنســجم  للتعليــم،   العالميــة 
 الفئــاات العمريــة الــطالب، تهــدف
ــداد ــة، وإع ــق روح المنافس ــى خل  إل

الطالب للحياة العملية

الخدمات التعليمية

للتربيــة الوطنيــة  الشــركة   تقــّدم 
برنامــج اثنيــن  برنامجيــن   والتعليــم 
 التعليــم الوطنــي تطّبــق فيــه المناهــج
التعليــم وزارة  مــن   المعتمــدة 
 الســعودية ,والبرنامــج الدولــي الــذي
الدولــي المنهــج  فيــــه   يطبــق 

االمريكي

المناهج التعليمية

التربيــة مــدارس  مبانــي   تتكامــل 
 النموذجيــة ومرافقهــا وتجهيزاتهــا
 المتطــورة فــي بيئــة نموذجيــة جاذبــة
 تحقــق المتعــة مــع التعلــم، وتضمــن
ــة ــة التعليمي ــات العملي ــة احتياج  كاف

والتربوية المتميزة

إدارة وتشغيل المجمعات
التعليمية

األنشطة التعليمية
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المشاركة بيوم الطفل العالمي
مع جمعية بنيان الخيرية

إقامة دوري أبطال
الحد الجنوبي

برنامج بيئتنا الخضراء

برنامج فينا خير

مبادرة السعودية
الخضراء

مبادرة أدفئنا
لكسوة الشتاء
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حوكمة الشركة:

1-تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة 
التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم

وخبراتهم

-2

اسم العضو
تصنيف العضوية

اسم العضو (تنفيذي-/ غير تنفيذي/ مستقل) م

 رئيس مجلس االدارة – غير تنفيذي خالد بن محمد الخضير

 نائب رئيس مجلس االدارة – غير تنفيذي إبراهيم بن عبدالرحمن الدرع

عضو مجلس االدارة – مستقلعبدالعزيز بن محمد السويلم

عضو مجلس االدارة – مستقل

عبدالعزيز بن حمود الذياب

سعد بن عبدالعزيز الحقيل

نوال بنت محمد الغنيمان

عضو مجلس االدارة – مستقل

عضو مجلس االدارة – مستقل

1

2

3

4

5

6

خالد بن محمد الخضير
 رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار

 
 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

 رئيس لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 
رئيس مجلس إدارة شركة عاج لالستثمار العقاري 

 رئيس مجلس األمناء في جامعة اليمامة 
ناظر الوقف في شركة وقف محمد بن إبراهيم الخضير  

رئيس مجلس إدارة شركة يمامي 
 مدير شركة محمد إبراهيم الخضير للتطوير واالستثمار  

العقاري
 رئيس مجلس إدارة شركة اجا للتجارة و المقاوالت

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة
الوطنية للتربية والتعليم

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم
العضو المنتدب لشركة عاج لالستثمار العقاري

الشركة  في  والمكافآت  الترشيحات  لجنة   عضو 
الوطنية للتربية والتعليم

مدير شركة المباني المتخصصة

بن محمد  اإلمام  جامعة  إعالم،   بكالوريوس 
العربية المملكة  الرياض،  اإلسالمية   سعود 

السعودية
برنامج اإلدارة التنفيذية - جامعة كاليفورنيا

مجاالت عدة  في  متراكمة  إدارية   خبرات 
العام، التعليم  مجال  مثل  وخيرية   ربحية 

التعليم الجامعي، والمقاوالت، والعقارات

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  أ-
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 ،

إبراهيم بن عبد الرحمن سليمان الدرع
 

 نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتربية 
والتعليم

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الوطنية 
للتربية والتعليم

 رئيس لجنة الحوكمة في الشركة الوطنية للتربية
والتعليم

 نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية
والتعليم

 مدير عام المجمعات التعليمية للشركة الوطنية
 للتربية والتعليم

 مشرف تربوي في وزارة التعليم
 مديرًا للعديد من المدارس الحكومية واألهلية

معلمًا بمدارس حكومية

 حاصل على بكالوريوس في التاريخ عام
 1984 من " جامعة الملك سعود" الرياض,

المملكة العربية السعودية

والتعليم التربية  في  متراكمة   خبرات 
 وخبرات إدارية وتربوية وإشرافية، كما كانت
 له خبرة طويلة في الشركة الوطنية للتربية

والتعليم كنائب للرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 عضو مجلس االدارة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 
 عضو لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 

 رئيس مجلس اإلدارة لشركة محمد العلي السويلم
لالستثمار

 عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة
والمقاوالت

 نائب رئيس مجلس األمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم
الخيرية

 المدير العام لشركة مصنع الشرق األوسط للقوالب
المعدنية والبالستيك

المدير العام لشركة مصنع الينابيع للمرطبات والتغليف

 ماجستير إدارة أعمال، جامعة كولورادو للتقنية عام
1999م، دنفر، الواليات المتحدة األمريكية

 بكالوريوس اقتصاد، جامعة اإلمام محمد بن سعود عام
1990م، الرياض، المملكة العربية السعودية

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

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

عبد العزيز بن محمد السويلم
عضو مجلس االدارة وعضو لجنة المراجعة

 ،

 عضو مجلس االدارة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الوطنية 

 للتربية والتعليم
مدير عام شركة عبد العزيز الذياب وإخوانه 

رئيس مجلس المديرين شركة األلفية القادمة لالتصاالت 
نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة هنا للصناعات الغذائية 

 أحد مديري شركة رواد الوطن لالستثمارات العقارية
المحدودة

عضو مجلس إدارة شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب للنقل  
عضو مجلس إدارة شركة الذياب للصناعة والزراعة

 مدير االستثمار العقاري في شركة الذياب للصناعة والزراعة
مدير إدارة المزارع بشركة الذياب للصناعة والزراعة

 عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لالستثمار العقاري

 شهادة الثانوية العامة، مدارس التربية النموذجية عام
1994 م، الرياض، المملكة العربية السعودية

 خبرات إدارية وفنية في عدة مجاالت أبرزها التعليم،
والتقنية، والمقاوالت، والعقارات، والتجارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 عبد العزيز بن حمود الذياب
 عضو مجلس االدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
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 نائب رئيس مجلس االدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الحوكمة
 



 عضو مجلس االدارة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 
 عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 

رئيس قسم التسويق - جامعة الفيصل
مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة دهاء للدعاية واإلعالن

 رئيس مجلس ادارة شركة سنمار 
مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة مطاعم سراوند 
مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية التسويق 

مؤسس ورئيس مجلس أمناء جائزة رواد التسويق 
عضو مجلس إدارة جمعية السلياك ورئيس لجنة االستثمار 

 عضو اللجنة اإلعالمية العليا في وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

عضو لجنة جودة اختبارات المعلم في وزارة التعليم

رئيس اللجنة المالية لمجموعة2019- 2020 الفكر العشرين 
 عضو اللجنة االستشارية لصندوق دواوين الجزيرة التابع 

للجزيرة كابيتال
 أستاذ زائر في جامعة والية تكساس األمريكية 

  باحث تسويق في الهيئة العليا للسياحة 

 دكتوراه في ادارة األعمال - تسويق من جامعة والية تكساس 
األمريكية

 ماجستير إدارة أعمال- تسويق من جامعة والية كولورادو 
االمريكية

بكالوريوس إدارة أعمال- تسويق من جامعة الملك سعود 

 خبرات إدارية متراكمة في عدة مجاالت ابرزها مجالس 
 اإلدارة، ولجان االستثمار والتسويق، وهيكلة الشركات،

ومجاالت التعليم العالي واألبحاث

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

سعد بن عبد العزيز الحقيل
 عضو مجلس االدارة وعضو لجنة االستثمار

 

 عضو مجلس االدارة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الوطنية للتربية 

والتعليم
عضو لجنة الحوكمة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 

 مدير مكتب المبادرات االستراتيجية في المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مسؤول تنفيذي في الشركة العالمية لأللمونيوم
أخصائي تمويل في بنك الرياض

بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود في الرياض
 ماجستير إدارة أعمال من جامعة شيبنزبورغ في

 بنسلفينيا بالواليات المتحدة األمريكية
 دبلوم تنفيذ االستراتيجية من كلية انسياد إلدارة األعمال

في فونتينبلو بفرنسا
 ماجستير تنفيذي من كلية هالت الدولية لألعمال في

كامبردج بالواليات المتحدة األمريكية

 عضو لعدد من اللجان ،وخبرات في عدة مجاالت أبرزها
 التخطيط االستراتيجي والتشغيلي، وتنفيذ المبادرات

 والمشاريع التقنية، متابعة وتنفيذ مؤشرات األداء،
باإلضافة لالستشارات اإلدارية المتنوعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 نوال بنت محمد الغنيمان
عضو مجلس االدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

وعضو لجنة الحوكمة  

 

 عضو لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم
 شريك شركة سعد صالح السبتي وشركاؤه محاسبون

ومراجعون قانونيون، عضو مجموعة               العالمية
عضو مجلس إدارة شركة رنا لالستثمار-مساهمة مقفلة
 رئيس لجنة المراجعة في شركة رنا لالستثمار -مساهمة

مقفلة
 عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للقهوة

مساهمة مقفلة

 مدير مراجعة مكتب سعدالسبتي محاسبون ومراجعون  
 قانونيون

مراجع رئيسي شركة ديلويت اند توش وشركاهم
 عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإلنتاج الثالثي

 للطاقة – مساهمه مقفلة

 ماجستير في العلوم المالية، جامعة تكساس إي أند أم، داالس، 
الواليات المتحدة األمريكية

 بكالوريوس في العلوم المحاسبية، جامعة الملك سعود،   
الرياض، المملكة العربة السعودية

مراجع داخلي معتمد         – جمعية المراجعين الداخليين    
محاسب قانوني – الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين     

(SOCPA)    
 بمحاسب  قانوني معتمد           – مجلس المحاسبين

    المعتمدين  نيوهامشير

 خبرات متراكمة في المراجعة الداخلية والمخاطر
 واإلدارة المالية والمحاسبة القانونية

 خبرات متراكمة في مجال المحاسبة القانونية والشؤون
المالية واإلدارية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

خالد بن سعد صالح السبتي

عضو لجنة المراجعة

 رئيس لجنة المراجعة بالشركة الوطنية للتربية 
  والتعليم

 شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون 
(RSM) عضو مجموعة

عضو مجلس ادارة شركة كيمانول ورئيس لجنة المراجعة  
عضو لجنة المراجعة في شركة سبكيم
عضو لجنة المراجعة في شركة اكسترا 

عضو لجنة المراجعة  في شركة اسمنت ينبع 
عضو لجنة المراجعة ببنك البالد 

رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لالستقدام
 عضو مجلس إدارة شركة أوقاف جامعة االميرة نورة بنت 

عبد الرحمن
رئيس لجنة مراجعة بشركة سليمان الراجحي القابضة 

 مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي
القابضة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 محمد بن فرحان بن نادر
 رئيس لجنة المراجعة
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ECOVIS

 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين                 عام
2010م

م2007  
ماجستير إدارة أعمال ومالية، جامعة هيريوت وات عام 2004

م، والية ميتشغان، الواليات المتحدة األمريكية
 بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود عام 2001م،

الرياض المملكة العربية السعودية

(SOCPA)

زمالة المحاسبين األمريكيين           عام 2007م 

(CPA)

 (CIA)

(CPA)



    عضو لجنة الحوكمة بالشركة الوطنية للتربية والتعليم
مستشــار إدارة خدمات صحية، مرخص، مستقل ومتفرغ 

عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني 
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصقر للتأمين 

التعاوني
  عضو لجنة المراجعة في شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 مديـــر إدارة االعتماد في األمانـة العامــة بمجلس الضمان 
الصحي التعاوني

 مدير إدارة الشؤون الفنية في األمانــة العامــة بمجلس
الضمان الصحي التعاوني

 استشـــــاري أمــــراض النســـــاء والــوالدة، بمستشفى 
القوات المسلحة، الرياض، المملكة العربية السعودية

 دبلوم التأمين الصحي االجتماعي-  2002م، المــركـــز الدولـي
للتــدريــــب-  منظمـة العمـل الدوليـة توريـن، إيطاليـــا

 الزمـالــة األلمانيـــة (الدكتــوراة) فبراير 1989م- شمــال
الرايـن، المانيـــــا تخصص أمــــراض النســـــاء والـــــوالدة

 بكالوريوس الطب والجـراحـة نوفمبر 1975م- جامعة
القاهرة-مصر

 خبرات متراكمة في مجال إدارة الخدمات الصحية
والتأمينية وخبرات إدارية متنوعة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

محمـد بن عبـد العزيز النعيـم
عضو لجنة الحوكمة

عضو لجنة االستثمار في الشركة الوطنية للتربية والتعليم 
عضو لجنة المشاريع في شركة الحبوب الوطنية

 مدير محافظ استثمارية في الشركة السعودية لالستثمار
الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك)

مدير إدارة االستثمار في الشركة الوطنية للتربية والتعليم
أخصائي اندماج واستحواذ في شركة سابك-

 أخصائي استثمار في شركة سابك الواليات المتحدة-
األمريكية

 ماجستير العلوم المالية، جامعة سانت ثوماس، والية
تكساس، الواليات المتحدة األمريكية

 شهادة المحلل المالي المعتمد        معهد المحللين
الماليين ، الواليات المتحدة االمريكية

 بكالوريوس إدارة أعمال، تخصص مالية، جامعة اليمامة، 
الرياض، المملكة العربية السعودية

  خبرات فنية وإدارية في مجال المالية واالستثمار
واالندماج واالستحواذ والتخطيط والشراكات االستراتيجية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

راكان بن عبدهللا العبودي
عضو لجنة االستثمار

CFA 

www.edu.com.sa www.edu.com.sa

التقرير السنوي   2022 التقرير السنوي   2022 4142

عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 
نائب الرئيس  التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم

 المدير التنفيذي للمالية للشركة الوطنية للتربية و التعليم
 عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لالستقدام

 عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية لصناعة االسمدة
الكيماوية

 نائب الرئيس  التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية للشركة
الوطنية للتربية والتعليم

 مدير إدارة المراجعة الداخلية في الشركة الوطنية للتربية
والتعليم

 مدير المراجعة الداخلية في الشركة السعودية
 مشرف مراجعة وتدقيق في شركة ديلويت آند توش بكر

أبو الخير وشركاه

 خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية
والمراجعة الخارجية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

عبداهللا بن أحمد بلشرف
 عضو لجنة االستثمار

 ،

 ماجستير تنفيذي إدارة أعمال، جامعة اليمامة الرياض،
المملكة العربية السعودية

ماجستير إدارة أعمال، جامعة إنسيك الفرنسية 
دبلوم عالي في القيادة الدولية، جامعة والية واشنطن 

 بكالوريوس إدارة مالية، جامعة اليمامة-الرياض،
المملكة العربية السعودية

(CIA) زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين

 عضو لجنة االستثمار في الشركة الوطنية للتربية والتعليم
 الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم

التجارية الغرف  باتحاد  األهلي  التعليم  لجنة  رئيس   نائب 
 السعودية

عضو لجنة التعليم األهلي بالغرفة التجارية بالرياض
عضو مجلس األمناء في جامعة اليمامة

مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم
والتعليم للتربية  الوطنية  الشركة  طرح  لمشروع   مديرًا 

لالكتتاب العام في السوق المالية
مديرًا عامًا لالستراتيجية وتطوير األعمال في جامعة اليمامة

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

بوالية كاليفورنيا

الدولية هالت  كلية  من  الدولية  اإلدارة  في   ماجستير 
لألعمال في سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية
واشنطن،   والية  جامعة  من  األعمال  إدارة  في   ماجستير 

الواليات المتحدة األمريكية
-الرياض،  اليمامة  جامعة  من  المالية  اإلدارة   بكالوريوس 

المملكة العربية السعودية

السوق في  العام  لالكتتاب  الشركة  طرح  لمشروع   مديرًا 
 المالية والذي تم في شهر نوفمبر من عام 2018، ليصبح
عمل قد  و  التنفيذي.  للرئيس  مساعدًا  ذاته  الشهر   في 
في التعليم  و  للتربية  الوطنية  للشركة  انضمامه   قبل 
 جامعة اليمامة كمدير عام لالستراتيجية و تطوير األعمال
 ، كما عمل في شركة ماكنزي آند كومباني كمحلل أول
االستشارية المشاريع  من  العديد  في  خاللها  من   شارك 
 للقطاع العام و الخاص ، باإلضافة إلى عمله في شركة آي

بي إم في مدينة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 محمد بن خالد الخضير
  عضو لجنة االستثمار



اإلدارة التنفيذية  ب-

نائب الرئيس  التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم
عضو لجنة االستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم 

 المدير التنفيذي للمالية للشركة الوطنية للتربية و التعليم
 عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لالستقدام

 عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية لصناعة االسمدة
الكيماوية

 نائب الرئيس  التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية للشركة
الوطنية للتربية والتعليم

 مدير إدارة المراجعة الداخلية في الشركة الوطنية للتربية
والتعليم

 مدير المراجعة الداخلية في الشركة السعودية
 مشرف مراجعة وتدقيق في شركة ديلويت آند توش بكر

أبو الخير وشركاه

 خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية
والمراجعة الخارجية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

عبداهللا بن أحمد بلشرف
 نائب الرئيس  التنفيذي  

 ،

 مدير عام الخدمات المشتركة بالشركة الوطنية للتربية 
  والتعليم

 مدير تنفيذي لمجمع مدارس الخوارزمي األهلية التعليمية
  التابعة للشركة الوطنية للتربية والتعليم

 مدير تنفيذي لمجمع مدارس التربية النموذجية في حي
النزهة وقرطبة

 مساعد المشرف العام لمدارس التربية النموذجية بمجمع
 الروابي

 متعاون مع جامعة الملك سعود لتدريس تاريخ المملكة
  العربية السعودية

مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية
مساعد مدير مكتب التعليم بوسط الرياض

 دكتوراه في التاريخ من جامعة الملك سعود الرياض،
المملكة العربة السعودية

 ماجستير تاريخ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-
الرياض، المملكة العربية السعودية

 بكالوريوس تاريخ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الرياض، المملكة العربية السعودية

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

 الوطنية للتربية والتعليم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

عيسى بن عبد هللا الضفيان
مدير عام الخدمات المشتركة

 ،

 مدير عام الشؤون التعليمية بالشركة الوطنية للتربية
  والتعليم

 المشرف العام لمجمع مدارس التربية النموذجية بحي
 الروابي

 المشرف العام لمجمع مدارس التربية النموذجية بحي
الريان

رئيس قسم اإلدارة المدرسية بإدارة التعليم منطقة الرياض
 مساعد مشرف اإلدارة المدرسية للتخطيط والبرامج بإدارة

التعليم منطقة الرياض
 مشرف تخطيط ومتابعة بإدارة التعليم منطقة الرياض

مشرف إدارة مدرسية بإدارة التعليم منطقة الرياض
 مدير مرحلة ثانوية 

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

الوطنية للتربية والتعليم

 دكتوراه في جودة التعليم األهلي من جامعة اليرموك من
المملكة االردنية الهاشمية

 ماجستير آداب التربية من جامعة الملك سعود، الرياض،
المملكة العربية السعودية

 دبلوم إدارة مدرسية من جامعة الملك سعود، الرياض، 
المملكة العربية السعودية

 دبلوم تربوي من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة
العربية السعودية

 بكالوريوس إعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الرياض، المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

منصور بن موسى بن عبد الرحمن
القباع

مدير عام الشؤون التعليمية

 ماجستير تنفيذي إدارة أعمال، جامعة اليمامة الرياض،
المملكة العربية السعودية

ماجستير إدارة أعمال، جامعة إنسيك الفرنسية 
دبلوم عالي في القيادة الدولية، جامعة والية واشنطن 

 بكالوريوس إدارة مالية، جامعة اليمامة-الرياض،
المملكة العربية السعودية

(CIA) زمالة المعهد األمريكي للمراجعين الداخليين

 الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم
 عضو لجنة االستثمار في الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التجارية الغرف  باتحاد  األهلي  التعليم  لجنة  رئيس   نائب 
 السعودية

عضو لجنة التعليم األهلي بالغرفة التجارية بالرياض
عضو مجلس األمناء في جامعة اليمامة

مساعد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم
والتعليم للتربية  الوطنية  الشركة  طرح  لمشروع   مديرًا 

لالكتتاب العام في السوق المالية
مديرًا عامًا لالستراتيجية وتطوير األعمال في جامعة اليمامة

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

بوالية كاليفورنيا

الدولية هالت  كلية  من  الدولية  اإلدارة  في   ماجستير 
لألعمال في سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية
واشنطن،   والية  جامعة  من  األعمال  إدارة  في   ماجستير 

الواليات المتحدة األمريكية
-الرياض،  اليمامة  جامعة  من  المالية  اإلدارة   بكالوريوس 

المملكة العربية السعودية

السوق في  العام  لالكتتاب  الشركة  طرح  لمشروع   مديرًا 
 المالية والذي تم في شهر نوفمبر من عام 2018، ليصبح
عمل قد  و  التنفيذي.  للرئيس  مساعدًا  ذاته  الشهر   في 
في التعليم  و  للتربية  الوطنية  للشركة  انضمامه   قبل 
 جامعة اليمامة كمدير عام لالستراتيجية و تطوير األعمال
 ، كما عمل في شركة ماكنزي آند كومباني كمحلل أول
االستشارية المشاريع  من  العديد  في  خاللها  من   شارك 
 للقطاع العام و الخاص ، باإلضافة إلى عمله في شركة آي

بي إم في مدينة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

 محمد بن خالد الخضير
 الرئيس التنفيذي  
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اجتماع الجمعية العامة العادية في 2022/01/09م

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

اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة 4- 
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عضو� في مجالس ادإراتها الحالية أو من مديريها

 شركة
 المباني

المتخصصة

شركة
 مصنع
الينابيع

 للمرطبات
 والتغليف

 ذات
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محدودة
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داخلها

 الشركة 
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 مساهمة
مقفلة
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أوال: لجنة المراجعة

6- لجان الشركة

2021/11/092021/12/302022/03/312022/06/28

1

2

3

 تتكون لجنة المراجعة من( 3) أعضاء، وتشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة على سبيل المثال ال
 الحصر على دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء
 رأيها والتوصية في شأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية
 لمجلس اإلدارة في شأنها، والرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي، ودراسة ومراجعة
 نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية، والتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات
 وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ومتابعة أعمالهم ودراسة مالحظاتهم، ومراجعة نتائج تقارير
الشركة التزام  من  والتحقق  بشأنها،  الالزمة  اإلجراءات  الشركة  اتخاذ  من  والتحقق  الرقابية   الجهات 
اللجنة عضوية  يبين  جدول  يلي  وفيما  العالقة.  ذات  والتعليمات  والسياسات  واللوائح   باألنظمة 

واجتماعاتها التي تمت خالل العام المالي 2022

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

إضافة بغرض  وموضوعية  باستقاللية  واستشارية  تأكيدية  خدمات  بتقديم  الداخلية  المراجعة   تقوم 
تحقيق في  الشركة  الداخلية  المراجعة  وتساعد  الشركة.  أهداف  وتحقيق  العمليات  وتحسين   قيمة 
 أهدافها من خالل تبني مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وقد
 قامت المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة وفقا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل
 لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
 في الشركة، باإلضافة إلى اإلسهام في مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية. وتشير نتائج عمليات
 المراجعة إلى معقولية كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من عدة أوجه مع وجود بعض المالحظات

.التي تستدعي تحسين وتطوير أدوات الرقابة الداخلية ذات العالقة

الترشيحات لجنة  واختصاصات  مهام  وتشمل  أعضاء،   (3) من  والمكافآت  الترشيحات  لجنة   تتكون 
 والمكافآت على سبيل المثال ال الحصر على إعداد وتحديث السياسات الالزمة لمكافآت أعضاء مجلس
 اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها وتقييم مدى فعاليتها
المكافآت وسياسة  الممنوحة  المكافأة  بين  العالقة  وتوضيح  لها،  المنوطة  األهداف  تحقيق   في 
 المعمول بها وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، واقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية
المجلس، لعضوية  األعضاء  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  والتوصية  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس   في 
 والتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس
اإلدارة مجلس  هيكل  ومراجعة  الشركة،  مصلحة  مع  يتفق  بما  لمعالجتها  الحلول  واقتراح   اإلدارة 
بدراسة والقيام  إجراؤها،  يمكن  التي  التغييرات  شأن  في  التوصيات  وتقديم  التنفيذية   واإلدارة 
 الموضوعات التي تختص بها أو تحال اليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار
المناسب بشأنها. وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خالل العام المالي 2022

 تتكون لجنة االستثمار من (5) أعضاء، وتشمل مهام واختصاصات لجنة االستثمار على سبيل المثال ال
 الحصر على وضع األهداف االستراتيجية للشركة والتأكد من تحقيقها، ومراجعة الخطة االستراتيجية
الجدوى دراسات  أعمال، ومراجعة  يستجد من  ما  االعتبار  بعين  باألخذ  دوري  وتحديثها بشكل   للشركة 
وبداية التوسعية  بالمشاريع  العمل  التوسعية، ومراجعة سير  بالمشاريع  المتعلقة  األخرى   والدراسات 
سير ومتابعة  االقتصادية  جدواها  من  والتحقق  المتاحة  االستثمارية  الفرص  ومراجعة  لها،   التشغيل 
اإلدارة، مجلس  إلى  بها  الالزمة  والتقارير  التوصيات  ورفع  االستثمارية  الصفقات  تنفيذ  في   العمل 
التسويقية، الحمالت  إنجاح  التي من شأنها  المختلفة  للشركة واألنشطة  التسويقية  الخطة   ومراجعة 
 وتحديد التوجهات االستثمارية خارج إطار النشاط الرئيس للشركة. وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة

واجتماعاتها التي تمت خالل العام المالي 2022

:ثانيا: لجنة الترشيحات والمكافآت

: ثالثا: لجنة االستثمار
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االجتماع
الخامس

2021/١٠/٢٠202٢/٠٤/٠٤2022/٠٦/٠١ 2022/٠٦/٢٩2022/0٨/١٦

 رابعا: لجنة الحوكمة

 تتكون لجنة الحوكمة من (3) أعضاء، وتشمل مهام واختصاصات لجنة الحوكمة على سبيل المثال ال
 الحصر على مراجعة قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة وتحديثها وفقًا للوائح وأنظمة الجهات الرقابية
بين المختلفة  العالقات  لتنظيم  وذلك  الحوكمة  بقواعد  الشركة  التزام  من  والتحقق   واالشرافية، 
 مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، ووضع قواعد وإجراءات خاصة
حقوق حماية  بغرض  عليها  والمصداقية  الشفافية  طابع  وإضفاء  القرارات  اتخاذ  عملية   لتسهيل 
تمت خالل التي  واجتماعاتها  اللجنة  يبين عضوية  يلي جدول  وفيما  المصالح.  وأصحاب   المساهمين 

:العام المالي 2022

2021 / ١١/١٥202٢/0١ /٠٤  

1

2

3

 الرئيسيين بالشركة
7-بيان بأسماء وعدد أسهم ونسب ملكية المساهمين 

      اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه -وبخاصة غير
التنفيذيين- عمًال بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة

وأدائها

-8

 تم تشكيل وحدة عالقات المستثمرين والتي تعتبر همزة الوصل بين مجلس االدارة والمساهمين،
 حيث تمت العديد من االجتماعات المباشرة معهم، والمشاركة في عدد من المؤتمرات التي تشمل

اجتماعات فردية وجماعية مع المستثمرين على النطاقين المحلي والدولي
االلكتروني  للبريد  اإلرسال  عبر  المستثمرين  عالقات  إدارة  مع  التواصل  للمساهمين  يمكن   كما 

investor.relations@edu.com.sa

 كما تضمنت الئحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس اإلدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع
 مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها، باإلضافة إلى قيام الشركة بتزويد األعضاء بمحاضر

.اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين

: 
.
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16٫817٫302

٪١٠٠ 16٫817٫307

 محمد بن إبراهيم الخضير

سعودية

سعودي

سعودية

-9
.وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة 

  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه 

إلى لجنة  الشركة من خالل استبيان تم رفعه  العام للمجلس ولجان  المجلس بتقييم األداء   يقوم 

 الترشيحات والمكافآت. وستقوم الشركة في تعيين جهة خارجية لتقوم بمهام التقييم مستقبال

متى ما استدعت الحاجة
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 في حال أن صافي الربح السنوي دون األرباح الرأسمالية واألرباح الناتجة عن العمليات المالية 
و اإلدارة  مجلس  لرئيس  سعودي  ريال   (400,000) مستحقة  مكافأة  صرف  يتم  فأكثر،  مليون   75 

(200,000) ريال سعودي لباقي أعضاء المجلس
 مكافأة أعضاء المجلس المستقلين: يتم صرف مبلغ مقطوع سنوي قدره (100,000) ريال 

   سعودي كمكافأة سنوية لعضو المجلس المستقل
البدالت: ال يتم صرف بدل حضور عن االجتماعات 

المزايا األخرى
أ- تأمين طبي ألعضاء مجلس اإلدارة وأسرهم، وذلك بحسب سياسة التأمين الطبي في الشركة

ب- خصم كامل الرسوم الدراسية في المدارس التابعة للشركة ألبناء أعضاء مجلس اإلدارة
 مكافأة أمين مجلس اإلدارة: يتم صرف مكافأة سنوية قدرها (5,000) ريال سعودي ألمين مجلس

اإلدارة
تحجب المكافأة عن أي عضو في المجلس تغيب عن أكثر من 50% من اجتماعات المجلس بالسنة 

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

 مكافأة لجنة المراجعة: يتم صرف مبلغ (60,000) ريال سعودي كمكافأة أساسية سنوية 
 لرئيس اللجنة ومبلغ (50,000) ريال سعودي لعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة، ويتم صرف

مبلغ (10,000) ريال سعودي كمكافأة أساسية سنوية لعضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة
كمكافأة  سعودي  ريال   (10,000) مبلغ  صرف  يتم  والترشيحات:  المكافآت  لجنة   مكافأة 

أساسية سنوية لعضو اللجنة
ريال    (10.000) مبلغ  صرف  يتم  اإلدارة:  مجلس  من  المنبثقة  االخرى  اللجان   مكافآت 

سعودي كمكافأة اساسية سنوية لكل عضو
البدالت: ال يتم صرف بدل حضور عن االجتماعات 
 تحجب المكافأة عن أي عضو في اللجان الفرعية تغيب عن أكثر من 50% من اجتماعات اللجنة 

 بالسنة
 في حال استقالة أو تعيين عضو خالل العام المالي يتم احتساب مقدار المكافأة بما يتناسب 

مع فترة عمله في اللجنة
 مكافأة أمين سر اللجان: يتم صرف مكافأة سنوية قدرها (5,000) ريال سعودي ألمين سر 

كل لجنة

لنتائج االداء  مؤشرات  بتحقيق  ترتبط  معايير  على  بناء  الشركة  إلدارة  سنوية  مكافأة  صرف   يتم 
التقييم السنوي ونتائج تحقيق االهداف

 أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع مهارات واختصاصات العضو واألعمال والمسئوليات التي يقوم بها،
 ويجوز أن تتفاوت من عضو آلخر بناء على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات

 التي يحضرها وأي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة
 يجوز أن تكون المكافآت مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر
 من هذه المزايا، وفي جميع األحوال أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا
التنظيمية الجهات  التي تضعها  للضوابط  ريال سنويًا وفقًا  ألف  (500,000) خمسمائة  أو عينية مبلغ   مالية 

المختصة
أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها

يربط الطويل، كأن  المدى  وتنميتها على  الشركة  إنجاح  المجلس على  أعضاء  بغرض حث  المكافأة  تقدم   أن 
 الجزء المتغير من المكافأة باألداء على المدى الطويل

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

 األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافأة، مع تفادى ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير
 مبرر للمكافآت والتعويضات

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة
مبنية تكون  أو  الشركة  تحققها  التي  األرباح  من  نسبة  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تكون   أال 

بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة
 تستحق المكافأة لعضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة بنهاية كل سنه مالية

 يجوز منح عضو مجلس اإلدارة مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أعمال ،أو مناصب تنفيذية
 أو فنية أو إدارية أو استشارية-إضافية يكلف بها من قبل الشركة وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يحصل

 عليها بصفته عضوًا في مجلس اإلدارة وأي لجان أخرى
لثالثة حضوره  عدم  بسبب  العضو  عضويه  إنهاء  تقرر  وإذا  العضوية،  انتهاء  تاريخ  إلى  المكافأة   تحتسب 
 اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو ألسباب طارئة. فإن مكافأة العضو تحتسب إلى آخر اجتماع حضره العضو

قبل إنهاء عضويته

10- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

 اوًال: معايير وأسس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 ثانيًا: آلية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

أ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت وبدالت اللجان  ب)

مجلس ألعضاء  المكافآت  صرف  يتم  المستقلين):  (غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة   ـــ 
األرباح دون  للشركة  السنوي  الربح  صافي  على  بناًء  التنفيذيين  وغير  التنفيذيين   اإلدارة 

  الرأسمالية  واألرباح الناتجة عن العمليات المالية وفقًا لآلتي
 ـــ في حال أن صافي الربح السنوي دون األرباح الرأسمالية واألرباح الناتجة عن العمليات 
 المالية أقل من 75 مليون ريال، يتم صرف مكافأة مستحقة (200,000) ريال سعودي لرئيس

مجلس اإلدارة و (100,000) ريال سعودي لباقي أعضاء المجلس  ـــــــ

:

مكافآت إدارة الشركة ج)

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

.

:
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تتوافق المكافآت الممنوحة مع سياسات المكافآت المعتمدة , وتم مراعاة االسس و المعايير
.المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت
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رابعا: مكافآت كبار التنفيذيين

ً

- 100,00020,000---120.000-------120,000-

- 100,00010,000---110,000-------110,000-

- 100,00010,000---110,000-------110,000-

- 100,00010,00046,000--156,000-------156,000-

- 400,00050,00046,000--496.000-------496,000-

ً

------------

100٫000-----------

--200,0٠0

--200٫000-------

- -------

- 88٨,٦٠٠ 88٨,٦٠٠ 10٨,٦٠٠ 80,000 500,000

100,00030,000٦٢,٦٠٠3٩٢,٦٠٠3٩٢,٦٠٠

20,000

10,000200,0٠0210,000210,000

٦٢,٦٠٠١٨٢,٦٠٠١٨٢,٦٠٠

 نوال بنت
 محمد

الغنيمان

ثالثا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
:بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية 
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وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم خامسا: مكافآت أعضاء اللجان -11
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بالريال

عدد األسهم
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شركة يمامي

شركة المباني
 المتخصصة

شركة المباني
 المتخصصة

عقد استئجار مبنى تعليمي
84,250,000(حي العارض)

 منتهيمتغير

متغير

13,٩٦٥,٣٦٣

 منتهي

 منتهي

خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

خالد بن محمد الخضير
محمد بن خالد الخضير

خالد بن محمد الخضير
محمد بن ابراهيم الخضير

سنوات قابلة 
 للتجديد

لمده مماثله

10

 عقد اشراف على أعمال إنشاء
 مشروع مجمع القيروان

 التعليمي

 عقد تنفيذ وإنشاء مجمع
  الظهران التعليمي

 شركة اجا للتجارة
  والمقاوالت

 عقد اشراف على أعمال إنشاء
مشروع مجمع الظهران التعليمي

12-المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة 
 ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

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

 أ- وصف ألي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم
 في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي يطرأ عليها خالل

 العام 2022 م

 ب- ال يوجد أي مصلحة لكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي 
 من شركاتها التابعة خالل العام 2022 م

م
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سبب الطلب تاريخ ملف الملكيات

2021/10/31

2021/11/30

2021/12/02

2022/01/09

2022/03/15

  

  

  

  

68

  

14-ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم
15- طلبات الشركة لسجل المساهمين يطبق وأسباب ذلك

رقم المادة

/الفقرة 
أسباب عدم التطبيقنص المادةحالة الفقرة

لم يتم إقرار برامجاسترشاديه39
من الشركة

تحت الدراسة

 تدريب وتأهيل أعضاء مجلس ا¶دارة وا¶دارة
التنفيذية ووضع البرامج الالزمة لذلك

/41

70-71-72

85

استرشاديه

استرشاديه

استرشاديه

87

88/1

استرشاديه

استرشاديه

 يتخذ مجلس ا¶دارة عمل الترتيبات الالزمة
 للحصول على تقييم أداء المجلس من جهة

 خارجية مختصة كل ثالث سنوات

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد
اختصاصها واجتماعاتها

 لم يتم الحصول على
 تقييم اÁداء من جهة

 خارجية بعد، كما تقــوم
 لجنــة المكافــآت

  والترشــيحات بتقييــم
 أداء مجلــس ا¶دارة كل

نهايــة ســنة ماليــة

 وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها
تحقيقها إلى  المجتمع  يصبو  التي   واÁهداف 
واالقتصادية االجتماعية  اÁوضاع  تطور   بغرض 

للمجتمع

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

المشابه

من بالعديد  الشركة   تقوم 
 المبادرات المجتمعية، إال أنه

ال توجد مؤشرات أداء لذلك

 تساهم الشركة في مجال
إال االجتماعية،   المسؤولية 
 أنه التوجد السياسة المعنية

 لم يتم إقرار ذلك من
الشركة

 ومازال تحت الدراسة

 تحفيز العاملين   تضع الشركة برامج تطوير
 وتحفيز المشاركة واÁداء للعاملين في

 الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما
يلي

  تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة
 لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة،

 ومناقشتهم في المسائل والموضوعات
محل القرارات المهمة

 برامج منح العاملين أسهمÏ في الشركة أو 
 نصيبÏ من اÁرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،

 وتأسيس صندوق مستقل لÓنفاق على تلك
البرامج

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في 
الشركة

:

( (

 إجراءات الشركة

 إجراءات الشركات

 إجراءات الشركات

 إجراءات الشركات

الجمعية العمومية

  

  

  

  

  

16-إقرارات المجلس

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

.

هـ
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