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 املحتو�ات
 

 رقم الصفحة     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالبي  م

  ٤ -٣   �لمة مجلس االدارة ١

  األ�شطة الرئيسية للشركة ٢

 ٥  ا�خطط والتوسعات املستقبلية ٣

   نتائج أعمال السنوات ا�خمس األخ��ة ٤

 ٦  ا�جغرا�� لاليرادات التوزيع ٥

 ٧   إيضاح ألي فروق جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة  ٦

   معاي�� املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن ٧

  بيان مفصل بالشر�ات التا�عة وأ�شط��ا والدولة املحل الرئي��ي لها ٨

 ٨  وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة تا�عةتفاصيل عن األسهم  ٩

  سياسة توزيع األر�اح   ١٠

   وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت ١١

   التغ�� �� ملكية االسهم ١٢

 ٩  املعلومات املتعلقة بالقروض ع�� الشركة ١٣

   أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم ١٤

   إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهمحقوق تحو�ل أو  ١٥

   أدوات دين قابلة لالس��داد ١٦

 ١٠ إجتماعات املجلس وعدد حضور �ل عضو ١٧

   الصفقات ب�ن الشركة واالطراف ذات العالقة ١٨

   الصفقات ب�ن الشركة واالطراف ذات العالقة ١٩

   التنازالت عن الرواتب والتعو�ضات ٢٠

    التنازالت عن االر�اح ٢١

   قةحاملدفوعات النظامية املست ٢٢

   املخصصات لصا�ح موظفي الشركة ٢٣

   إقرارات مجلس االدارة ٢٤

 ١١  حوكمة الشر�ات ٢٥

  تقر�ر مراجع ا�حسابات ٢٦

   توصية مجلس االدارة بما يخص املحاسب القانو�ي ٢٧

   االدارة عضوا ف��ا الشر�ات املساهمة ال�ي ي�ون عضو مجلس ٢٨

 ١٢  تصنيف أعضاء مجلس االدارة ٢٩

   �جان مجلس االدارة وإختصاصا��ا ٣٠

   إجتماعات �جنة املراجعة ٣١

   م�افأت أعضاء مجلس االدارة ٣٢

 ١٣  فاعلية نظام الرقابة الداخلية ٣٣

   صفقة بيع مب�ى الشركة ب�� الغدير ٣٤

   صفقة إ�شاء روضات  ٣٥

 ١٤  خطة التحول إ�� معاي�� التقار�ر املالية الدولية ٣٦
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 م٣١/١٢/٢٠١٥تقر�ر مجلس االدارة للسادة مساهمي شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن السنة املن��ية �� 

 

 ،،،  الكرام                                     شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم حضرات املساهم�ن واملساهمات �� -١
 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ ،،،
 

يتضـــــــــمن أعمالها للســـــــــنة املالية  والذيم ٢٠١٥�ســـــــــر مجلس إدارة شـــــــــركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم أن يقدم لكم تقر�ره الســـــــــنوي للعام 

جع ا�حسابات عن اوتقر�ر مر ��ا اهــــــــ مرفقا ��ا القوائم املالية املدققة وإيضاح١٤٣٧ر�يع األول  ٢٠م املوافق  ٢٠١٥د�سم��  ٣١املن��ية �� 

 تلك الف��ة.

� ا التوســـعية �� مجاال��ا املتعددة ســـواء �طهواملجلس يؤكد إســـتمرار�ة دعمھ الدارة الشـــركة و�ســـهيل مهما��ا ح�ى �ســـتمر الشـــركة �� خط

ة �� التوســعي اهطاد �� خطمع توجھ مجلس إدارة الشــركة با�حد من التوســعات الرأســمالية واالعتم التدر�ب والتعليم أو مراكز االتصــال .

�شــــــــــــراء االرا�ــــــــــــ�ي و�ناء املداس حســــــــــــب متطلبات الشــــــــــــركة ع�� أن تقوم  ن مجال التعليم من خالل البحث عن مطور�ن عقار��ن يقومو 

الذي الشــــركة �عد ذلك �� إســــتئجار تلك املنشــــاءات ملدة التقل عن خمس وعشــــرون عاما والذي ســــوف �ســــاعد �� تحســــ�ن وضــــع النقد 

قام األول ع�� التمو�ل الذا�ي من واردات أ�شــــــط��ا مما �ســــــاعدها ع�� الوفاء بإل��اما��ا وتوزيع أر�اح مجز�ة ع�� مســــــاهم��ا. �عتمد ��  امل

 .و�ؤكد املجلس ع�� إدارة الشركة اإلستمرار �� تطو�ر األنظمة واإلجراءات الرقابية لتحس�ن أدا��ا
 

 العامالت والعامل�ن بالشركة بجز�ل الشكر ع�� الثقة ال�ي أوليتموه إياها.�تقدم مجلس االدارة �حضراتكم بالنيابة عن جميع و 

و�دعو هللا عز وجل أن يحفظ ع�� بالدنا الغالية �عمة االمن واالمان و�ز�دها من خ��اتھ . وأن يحفظ لنا قائد مســــــــــــ��تنا و��ضــــــــــــتنا خادم 

ز محمد بن نايف بن عبد العز�األم�ن صــاحب الســمو املل�ي األم�� ف�ن امللك ســلمان بن عبد العز�ز أل ســعود ، وو�� عهده �ا�حرم�ن الشــر 

 أل سعود.بن عبد العز�ز  سلمان، وو�� و�� العهد صاحب السمو املل�ي األم�� محمد بن أل سعود 

ارة التعليم ز كما يتقدم املجلس بالشــكر والعرفان ل�جهات املرخصــة أل�شــطة الشــركة ممثلة �� املؤســســة العامة للتدر�ب الف�ي والتق�ي وو 

 ووزارة التجارة والصـــناعة وإ�� املســـاهم�ن الكرام ع�� دعمهم وثق��م الغالية  و�افة عمالء الشـــركة الكرام ع�� �عاو��م و��ـــجيعهم الدائم

 . و�خص بالشكر موظفات وموظفي الشركة ع�� جهودهم ال�ي أسفرت �� تقدم الشركة و إزدهارها
 

 األ�شطة الرئيسية للشركة : -٢
 

 التدر�ب -١

 التعليم -٢

 مراكز االتصال -٣

 تطو�ر االعمال -٤
 

 -التدر�ب :

 ويشـــــمل هذا القطاع التدر�ب ب�افة مجاالتھ ســـــواء لالفراد أو الشـــــر�ات . و�ضـــــم التدر�ب ع�� ا�حاســـــب اال�� ، اللغة االنجل��ية ، االدارة ،

 وغ��ها.التدر�ب ع�� التداول �� االسهم ، التدر�ب �� مجاالت التجميل والشعر للسيدات 

 ) من مبيعات الشركة%٤٠( ٢٠١٥وهذا القطاع هو االك�� �� الشركة و�انت �سبة مبيعاتھ �� 
 

  -التعليم :

  -:  ينقسم إ�� قسم�ن

 املشاريع ا�جامعية   -  املدارس والروضات  -



 

 
٤ 

 

 -املدارس والروضات : -

 طالبة ٢٠٠٠حوا�� إ��  ف��ا الطاقة االســــــــــتعابية تصــــــــــل ل وتم توســــــــــع��ا  %٩٠�عمل االن بطاقة إســــــــــتعابية وصــــــــــلت إ��  مدارس الدمام -

 .وطالب

وهذه مدارس  . طالب وطالبة ٣٥٠٠�ا االستعابية تصل إ�� �م ، وطاق٢٠١٥�� سبتم��  ��االعمل ب تم البدء �� املغرزات مدارس الر�اض -

يتم �شــغيل هذه املدارس  وســوفة ســن ٢٠طالبة ملدة  ٢٨٠٠ملك للشــركة ،وتم إســتئجار مجمع مدارس �� �� قرطبة بطاقة إســتيعابية 

 م بإذن هللا . ٢٠١٦�� شهر سبتم�� 

ومن املتوقع أن  وطالب ةطالب ٢٥٠٠�ون الطاقة االســـــــتعابية ل�ل توســـــــ ٢٠١٥عام  أوائل �� بناء مدارس �� جدة ��  تم بحمد هللا البدء -

 .م بإذن هللا٢٠١٦تبدأالدراسة ف��ا �� سبتم�� 

مب�ى لواحدة أخرى �� مدينة ا�خ�� ســـوف يتم البدء �� �شـــغيلها إعادة تأهيل  تم و  مســـتقلة �� الر�اضالروضـــات ، لدى الشـــركة روضـــة  -

توقيع إتفاقية ��ذا ا�خصــوص  تموقد ، وهناك خطة ال�شــاء العديد من الروضــات بالتعاون مع مطور�ن عقار��ن م ،  ٢٠١٦� ��� ســبتم

 .ع�� موقع تداول وتم االعالن ع��ا م ٢٠١٥خالل النصف األول من العام 

الشــــــركة األن ع�� وشــــــك االن��اء من إختيار املطور العقاري الذي ســــــوف يقوم �شــــــراء أرض ا�خ�� و�ناء مجمع �علي�ي �ســــــعة إســــــتعابية  -

 عاما  ٢٥م وسوف يتم إستئجاره ملدة ٢٠١٧طالبة وطالب ومن املتوقع أن يتم �شغيل املجمع التعلي�ي �� سبتم��  ٣٥٠٠

 ٢٠٠٠األن من االن��اء من ال��اخيص الالزمة لبناء مدارس مدينة امللك عبدهللا االقتصـــــــــــادية �ســـــــــــعة  إســـــــــــتعابية كذلك تقوم الشـــــــــــركة  -

 ا�خ�� وذلك لتخفيف الع�ىء النقدي الناتج من سطالب وطالب و�ســــ�� الشــــركة لتطبيق نفس الطر�قة ال�ي ســــوف يتم إتباعها �� مدار 

 م٢٠١٨تشغيل �� سبتم�� وسوف يتم البدء �� ال التوسعات الرأسمالية.
 

 -املشاريع ا�جامعية : -

وهذه �شـــــمل �شـــــغيل الســـــنوات التحضـــــ��ية للعديد من ا�جامعات الســـــعودية و���كز العمل �� هذه املشـــــاريع ع�� توف�� ال�ادر اال�ادي�ي 

ركة ولدي الش ل�جامعات للسنوات التحض��ية حسب معاي�� وأسس علمية تضعها ا�جامعات وتقوم الشركة بإدارة هذه املوارد البشر�ة

ل املناقصات املطروحة من ا�جامعات من خال ٢٠١٦جامعات سعودية و�س�� الشركة �� ز�اد��ا خالل العام  سبعة ٢٠١٥خالل العام 

 .السعودية لتشغيل السنوات التحض��ية 
 

 االتصالمراكز  -

بفضل هللا ثم بفضل فر�ق العمل الذي  ٢٠١٥نموا م�حوظا �� عام  هذا القطاع) من دخل الشركة . ولقد نما %٣٢يمثل هذا القطاع (

إستطاع أن يحصل ع�� العديد من العقود من جهات ح�ومية وخاصة . ويعمل هذا القسم ع�� توف�� �وادر سعودية �� معظم العقود 

 ي يتم تحدي��ا بإستمرار.    للعمل إما لدى العميل  أو لدى الشركة و�تم�� هذا القسم بتجه��اتھ التقنية املتقدمة وال�
 

 تطو�ر األعمال -

الدخل للقطاعات الناشــــــئة �� الشــــــركة مثل قطاع التدر�ب االداري  ديقوم بإدارة مشــــــاريع الشــــــركة مع شــــــركة أرام�و وكذلك تطو�ر رواف

 باالضافة إ�� تقييم الفرص االستثمار�ة ال�ي تخدم �شاطات الشركة الرئيسية. واملا��
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  والتوقعات املستقبليةا�خطط  -٣

ل�ي تفي الشـــركة بخططها التوســـعية وخاصـــة �� موضـــوع املدارس ، قرر املجلس تمو�ل هذه التوســـعات من خالل البحث عن مطور�ن 

 .سنة  ٢٥عقار��ن لشراء االرا��ي و�ناء املدارس عل��ا ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك املنشأت ملدة التقل عن 
 

 -التدر�ب : -

 م٢٠١٥م مقارنة �عام ٢٠١٦�� عام  %١٠هذا القطاع ومن املتوقع النمو بنسبة  �ستمر الشركة ع�� ن�ج التوسع املدروس �� 
 

 -التعليم : -

ومن املتوقع النمو �� املشاريع   .٢٠١٥طالب �� عام  ١٨٣٠مقارنة بـ  ٢٠١٦طالب ��  ٣٢٠٠ز�ادة االعداد �� املدارس لتصل إ�� 

 م٢٠١٦�� عام  %١٠ا�جامعية بنسبة 
 

 -مراكز االتصال : -
 

 م٢٠١٦�� عام �� هذا القطاع   %١٠من املتوقع ز�ادة الدخل بنسبة من 
 

 -تطو�ر األعمال: -

 م. ٢٠١٦��  %١٠من املتوقع نمو �� هذا القطاع بنسبة 
 

 املخاطر  -

تنحصــــــــــــر املخاطر �� املنافســــــــــــة ا�ح�ومية املتمثلة �� ا�جامعات وال�ليات التقنية ال�ي تقدم برامج مماثلة ملا تقدمھ الشــــــــــــركة �� فروعها .  

ط ، كذلك إنخفاض أسعار النف ملنافسة �� املناقصات ا�ح�وميةا تمكن الشركة من وكذلك االجراءات الطو�لة ل�حصول ع�� تأش��ات عمل

 .ببعض العقود ا�ح�وميةثر سلبا والذي قد يؤ 
 

 نتائج أعمال السنوات ا�خمس األخ��ة -٤
 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيان م

 ر�ال ر�ال ر�ال ر�ال ر�ال قائمة الدخل ( بااللف )  

 ٥١٤٩٣٤ ٥٧٣٦١٤ ٦٦٤٤١٢ ٧٢٤٠٠٩ ٧٢٥٩٥٣ إيرادات النشاط ١

 ٣٦٢٢٠٢ ٤١٠٠٤٧ ٤٨٣٠٣٢ ٥٢٩٦٦٠ ٥٤٥٧٦٩  ت�اليف النشاط ٢

 ١٥٢٧٣٢ ١٦٣٥٦٧ ١٨١٣٨٠ ١٩٤٣٤٩ ١٨٠١٨٤ مجمل الر�ح ٣

 ٩٧٦٣٠ ٩٨٥٢١ ٩٩٤٢٨ ١٠٥٤٤٥ ١٠٨٠٠٩ مصار�ف إدار�ة وعمومية ٤

 ٤٣٥٠ ٨٣٨١ ٢٨٥٧ ٣١٥١ ٢٦٥٩ صا�� –االيرادات األخرى  ٥

 ١٧٠٠ ٢١٣٥ ٢١٧٤ ٢٦٠٠ ٣٥٧٩  الز�اة ٦

 ٥٠٩٥ ٣٨٤٧ ٣٨٠٥ ٣٣٩١ ٢٣٦٦ حقوق األقلية ٧

 ٥٢٦٥٧ ٦٧٤٤٥ ٧٨٨٣٠ ٨٦٠٦٤ ٦٨٨٨٩ صا�� الر�ح ٨

  



 

 
٦ 

 

 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ البيان م

 ر�ال ر�ال ر�ال ر�ال ر�ال ( بااللف )  املركز املا��  

 ٢٣٩٤٠٢ ٢٦٤٣٢٢ ٣١٥٨٣٧ ٣٩٠٨٠٨ ٤٥٨١٧٩  موجودات متداولة ١

 ١٥١٤٨٧ ١٥٢٥٠١ ١٦٥٥٤٠ ٢٣١٧٥٠ ٣٥٣٥١١ مطلو�ات متداولة ٢

 ٨٧٩١٥ ١١١٨٢١ ١٥٠٢٩٧ ١٥٩٠٥٨ ١٠٤٦٦٨ رأس املال العامل ٣
 ٣٦٧١٤ ٥٨٩٦٤ ٥٧٧٣٠ ٥٧٥٦٧ ٥٥٣٥٨ األصول األخرى طو�لة األجل ٤

 ٢٦٤٧٦٤ ٣٢٠٨٤٨ ٤٢٦٥١٢ ٤٩٩٦٤٣ ٦١٧٦٨٠ األصول الثابتة ٥

 ٣٠١٤٧٨ ٣٧٩٨١٢ ٤٨٤٢٤٢ ٥٥٧٢١٠ ٦٧٢٦٣٨ إجما�� املوجودات ٦

 ١٥١٤٨٧ ١٥٢٥٠١ ١٦٥٥٤٠ ٢٣١٧٥٠ ٣٥٣٥١١  املطلو�ات املتداولة ٧

 ٣١٧٣٦ ٧٤٢٢٠ ١٥٥٤٢٩ ١٨١٦٤٨ ١١٤٠٥٠  قروض طو�لة األجل ٨

 ٣٧١٢٢ ٣٨٦٥٨ 34485 ٤٩١٧٠ ١٢٦٨٦٧ املطلو�ات اآلخرى  ٩

 ٢٢٠٣٤٥ ٢٦٥٣٧٩ ٣٥٥٤٥٤ ٤٦٢٥٦٨ ٥٩٤٤٢٨  إجما�� املطلو�ات ١٠

 ١٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠  رأس املال املدفوع ١١

 ١٠٨٧١٥ ١٠٨٧١٥ ١٣٠١٩٤ ١٣٥٤٤٩ ١٣٦٣٨٩ االحتياطيات واألر�اح املدورة ١٢

 ٣٠٨٧١٥ ٣٦٥١٩٢ ٤٣٠١٩٤ ٤٨٥٤٥٠ ٥٣٦٣٨٩ حقوق املساهم�ن ١٣

 ٥٤٠٨٧٩ ٦٤٤١٣٤ ٨٠٠٠٧٨ ٩٤٨٠١٨ ١١٣٠٨١٧ املساهم�ن إجما�� ا�خصوم وحقوق  ١٤

   

 تحليل جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة وإجما�� إيرادات الشر�ات التا�عة خارج اململكة : -٥

 

 اململكة املتحدة  مصر  االمارات العر�ية  السعودية  البيان  السنة  م

 االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت  االيرادات  ٢٠١٥ 

 .......... ٥٤٣٥ ١٦٤٣٠ ١٣٦١٦٠ حاسب أ��  ١

 ٥٣٩٦ .......... .......... ٧٣١١١ لغة إنجل��ية  ٢

 .......... .......... .......... ١٥٧٨٢٥  املشاريع التعليمية  ٣

 .......... .......... .......... ٢٢٩٠٨٩ مراكز االتصال  ٤

 .......... .......... ٤١٨٧٩ ١٢٢٩٧ تدر�ب إداري   ٥

 .......... .......... .......... ٤٨٣٢٩  املدارس  ٦

 االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت  االيرادات ٢٠١٤ 

 ..........    ٧٢٣٠                         ١٦٨١٠ ١٣٩١٢٨ حاسب أ��  ١

 ٦٦٣٧ .......... .......... ٧٦٢٩١ لغة إنجل��ية  ٢

 .......... .......... .......... ١٧٣٤٦٩  املشاريع التعليمية  ٣

 .......... .......... .......... ٢٠٩٣٨٠ مراكز االتصال  ٤

 .......... .......... ٤١٨٢٢     ١٨٢٢٣ تدر�ب إداري   ٥

 .......... .......... .......... ٣٥٠١٨  املدارس  ٦



 

 
۷ 

 

         

 ضاح ألي فروق جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات معلنة عن املصدر.يإ -٦

 

 �سبة التغ�� التغ��ات ٢٠١٤عام  ٢٠١٥عام  البيان م

 % االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت  

 % ٠٫٢٦+  ١٩٤٤ ٧٢٤٠٠٩ ٧٢٥٩٥٣ االيرادات ١

 %  ٣٫٠٠+  ١٦١٠٩ ٥٢٩٦٦٠ ٥٤٥٧٦٩ ت�لفة املبيعات ٢

 % ٧٫٢٨ - ١٤١٦٥ - ١٩٤٣٤٩ ١٨٠١٨٤ إجما�� الر�ح من التشغيل ٣

 % ٢٫٤٣+  ٢٥٦٤ ١٠٥٤٤٥ ١٠٨٠٠٩ مصروفات األعمال الرئيسية ٤

 %١٨٫٨١ - ١٦٧٢٩ - ٨٨٩٠٤ ٧٢١٧٥ الر�ح من العمليات الرئيسية ٥

 % ١٥٫٦١ - ٤٩٢ - ٣١٥١ ٢٦٥٩ االيرادات األخرى  ٦

 % ٣٧٫٦٥+  ٩٧٩ ٢٦٠٠ ٣٥٧٩ يخصم الز�اة ٧

 % ٣٠٫٢٢ - ١٠٢٥ - ٣٣٩١ ٢٣٦٦ يخصم حقوق األقلية ٨

 % ١٩٫٩٥ - ١٧١٧٥ - ٨٦٠٦٤ ٦٨٨٨٩ صا�� الر�ح ٩

 

 

     

  
إنخفاض مبيعات ا�حاسب اآل�� واللغة االنجل��ية �سبب  إ��  ٢٠١٤مقارنة بنفس الف��ة من العام  ٢٠١٥النتائج خالل العام  إنخفاض�عود سبب 

م ، كذلك طول ف��ة الصيف و إرتفاع مصار�ف التأمينات االجتماعية الناتجة عن �عديل رواتب ٢٠١٥دخول شهر رمضان �� الر�ع الثا�ي من العام 

 السعودين إضافة إ�� إرتفاع االعباء املالية خالل الف��ة وكذلك إنخفاض نتائج الشر�ات الفرعية وااليرادات األخرى .املوظف�ن 
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 لم يوجد أي إختالف عن معاي�� املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن -٧
 
 

 ها.بيان مفصل بالشر�ات التا�عة وأ�شط��ا والدولة املحل الرئي��ي ل -٨
 

 رأس املال  النشاط  �سبة امللكية  الدولة  أسم الشركة  م

 درهم ٥٠٫٠٠٠ تدر�ب %٨٠ االمارات العر�ية املتحدة شركة مجموعة األرض السريعة ١

 جنيھ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٥٧ مصر شركة ا�خليج للتدر�ب وتقنية املعلومات ٢

 درهم ١٫٠٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٦٠ االمارات العر�ية املتحدة أر�س االستشار�ة -إي ٣

 درهم ١٫٠٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %١٠٠ االمارات العر�ية املتحدة أ�ادمية اون الين للتداول  ٤

 درهم ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٩٠ االمارات العر�ية املتحدة الشركة التطبيقية �خدمات الوسائل الرقمية ٥

 درهم ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٥١ االمارات العر�ية املتحدة شركة فران�ل�ن �و�� ميدل إ�ست ٦

 إس��لي�ي ١٫٦٠٦٫٦٣٩ تدر�ب %١٠٠ اململكة املتحدة شركة لينجيوفون مليتد ٧

              

 اليوجد  -تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة تا�عة  -٩
 

   سياسة الشركة ��  توزيع األر�اح -١٠
 

a.   ) من األر�اح الصافية لت�و�ن االحتياطي النظامي . و�جوز ل�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنب م�ى بلغ %١٠يجنب عشرة (

 االحتياطي املذ�ور مبلغا مساو�ا لرأس املال.

b.  فية لت�و�ن إحتياطي إتفا��األر�اح الصا، أن تجنب �ل أو �سبة معينة من  ل�جمعية العامة العادية ، بناء ع�� إق��اح مجلس االدارة 

 معينة . أو إحتياطي عام وتخصيصھ لغرض أو أغراض

c.  من رأس املال املدفوع . %٥يوزع من البا�� �عد ذلك ( إن وجد) دفعة أو�� للمساهم�ن �عادل 

d.  املسموح ��ا وفقا بحيث التتعدى �� جميع األحوال الحدود القصوى من البا�� مل�افأة مجلس االدارة  %١٠يخصص �عد ماتقدم �سبة

للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من ا�جهات املختصة �� هذا الشأن ، و�وزع البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن كحصة إضافية �� 

 األر�اح.

e.  جمعيةم ل�١٧/٢/٢٠١٦هـ املوافق ٠٨/٠٥/١٤٣٧ األر�عاءأو��ى مجلس إدارة شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم �� إجتماعھ املنعقد يوم 

) من % ١٠ل�ل سهم وتمثل ( ) ر�ال١( بمقدار  ر�ال ( أر�عون مليون ر�ال ) ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة  توزيع أر�اح نقدية -١-العامة بما ي�� :

وسوف ت�ون أحقية األر�اح النقدية  العامةة املختصة  وا�جمعية ي�عد أخذ موافقة ا�جهات الرسم  ، وذلك القيمة اإلسمية للسهم

التداول الذي تنعقد فيھ ا�جمعية العامة  �جل�ن ��جالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق املالية ( تداول) ب��اية يومامل للمساهم�ن

.مع والذي سوف يتم تحديد
ً
 .العلم أن األر�اح النقدية لن �شمل أسهم املنحة موعدهما الحقا

 

 ال يوجد  -ا�حقوق  بتلك  قاموا بإبالغ املصدروصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت أل�خاص  -١١

 

من بداية العام  وأزوجهم وأوالدهم القصر �� أسهم الشركة وكبار التنفيذي�ن أعضاء مجلس االدارة ملكية  يب�ن �جدول األ�يا  -١٢

 علما بأنھ اليوجد أي ملكية لالسهم الزواجهم وأوالدهم القصر .. ٢٠١٥�اية عام �ح�ى ٢٠١٥
 



 

 
۹ 

 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس
عدد االسهم بداية 

 العام

�سبة 

امللكية 

بداية 

 العام

صا�� التغ�� �� 

عدد األسهم خالل 

 العام

�سبة 

التغ�� 

خالل 

 العام

إجما�� األسهم 

 ��اية العام

إجما�� �سبة 

 التملك ��اية العام

 ٧ ٢٫٨٠٠٫٠٠٠٠ --- ٣٥٠٠٠٠ + ٧ ٢٫٤٥٠٫٠٠٠ عبد العز�ز بن حماد البل��د

 ٤ ١٫٦٠١٫١٤٢ --- ٢٠٠١٤٢+  ٤ ١٫٤٠١٫٠٠٠ الراشد راشدعبد العز�ز بن 

 ١٠٫٩٢ ٤٫٣٦٦٫٦٦٦ --- ٤٥٤٨٣٦ + ١٠٫٩٢ ٣٫٨٢٠٫٨٣٠ أحمد بن ع�� الشدوي 

 ٣٫٣٩ ١٫٣٥٤٫٢٨٥ --- ١٦٩٢٨٥ + ٣٫٣٩ ١٫١٨٥٫٠٠٠ أحمد بن محمد السري 

 ١٠٫٧٣ ٤٫٢٩٠٫٩٧١ --- ٥٣٦٣٧١ + ١٠٫٧٣ ٣٫٧٥٤٫٦٠٠ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان

 - - --- - - - عبد العز�ز الرقطان

 - - --- - - - عبد العز�ز القو�ز

 - - ---  - - عبد املحسن الي��

 ٢٫٣٩ ٩٥٧٫٩٢١ --- ١١٩٧٤٠ + ٢٫٣٩ ٨٣٨١٨١ شركة ا�خليج القابضة
 

 بالقروض ع�� الشركة بـاألالف .املعلومات املتعلقة  -١٣
 

 ورقم القرض أسم البنك م
أول العام 

٢٠١٥ 
 ا�حركة

أخر العام  

٢٠١٥ 

تار�خ 

 االستحقاق
 مدة القرض أصل القرض

 سنة ١٣٠٠٠ ١٧/٤/٢٠١٦ ١٣٠٠٠ ----- ٠٠٠13 ١ - بنك الر�اض ١
 سنة ٢٠٠٠ ٠٦/٧/٢٠١٦ ٢٠٠٠ ----- ٢٠٠٠  ٢ - بنك الر�اض ٢
 سنة ١٠٠٠٠ ٢١/٨/٢٠١٦ ١٠٠٠٠ ----- ١٠٠٠٠ ٢ - بنك الر�اض ٣
 سنة ٢٥٠٠٠ ١٠/٥/٢٠١٦ ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٠ ٣ - بنك الر�اض ٤

 سنوات ٥ ٣٠٠٠٠  ١٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ ٢١٠٠٠ ٣ - بنك الر�اض ٥

 ستة أشهر ١٠٠٠٠ ٢٧/٦/٢٠١٦ ١٠٠٠٠ ----- ١٠٠٠٠ ١ -البنك العر�ي  ٦

 ستة أشهر ١٥٠٠٠ ١٠/٥/٢٠١٦ ١٥٠٠٠ ----- ١٥٠٠٠ ٢ -البنك العر�ي  ٧
 ستة أشهر ٢٠٠٠٠ ١٨/٤/٢٠١٦ ٢٠٠٠٠ ----- ٢٠٠٠٠ ٣ -البنك العر�ي  ٨

 ستة أشهر ١٥٠٠٠ ٢٨/٨/٢٠١٦ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٠ ٤ -البنك العر�ي  ٩
 ستة أشهر ١٠٠٠٠ ١٢/٧/٢٠١٦ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٠ ٥ -البنك العر�ي  ١٠

 سنوات ٥ ١٣٠٠٠٠  ١٢٣٧٢٧ ٢٢٠٨٠ ١٠١٦٤٧ ٦ -البنك العر�ي  ١١
 ستة أشهر ٨٠٠٠ ١٧/٧/٢٠١٦ ٨٠٠٠ ----- ٨٠٠٠ ٧ - البنك ال��يطا�ي ١٢

 ستة أشهر ١٢٠٠٠ ٢٦/٥/٢٠١٦ ١٢٠٠٠ ----- ١٢٠٠٠ ٨ - بنك الراج�� ١٣

 ستة أشهر ٨٠٠٠ ١٧/٣/٢٠١٦ ٨٠٠٠ ----- ٨٠٠٠ ٩ - بنك الراج�� ١٤

 سنوات ٥ ٦٤٠٠٠ ٢٤/١٢/٢٠١٦ ٥٥٣٨٢ ٢٤٠٩ ٥٧٧٩١ ١٠ - بنك الراج�� ١٥

 ثالث أشهر ١٥٠٠٠ ١٧/٤/٢٠١٦ ١٥٠٠٠ ----- ١٥٠٠٠ ١ - البنك األه�� ١٦

 ستة أشهر ٥٠٠٠ ١٧/٧/٢٠١٦ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠ ١ - البنك األه�� ١٧
ــــــــــــــــــــــوع     ٣٨٢٠٠٠  ٣٦٢١٠٩  ٧٣٤٨٩                  ٢٩٣٤٣٨ املجمــــــــــــــــــــــــــــ

          



 

 
۱۰ 

 

 أي أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم اليوجد  -١٤
 

 حقوق تحو�ل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم اليوجد -١٥
 

 إس��داد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالس��داد اليوجد  -١٦
 

 عدد إجتماعات املجلس وعدد حضور �ل عضو  -١٧
 

 إجتماعات حسب ا�جدول التا�� �سعةإ�عقاد  ٢٠١٥لقد تم خالل العام 
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٢٠١٥
 

٢٠
/

١٠
/

٢٠١٥
 

١٦
/

١٢
/

٢٠١٥
 

 √ √ √ √ √ × √ √ √ عبد العز�ز بن حماد البل��د ١
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عبد العز�ز بن راشد الراشد ٢
 √ √ √ √ √ × √ √ √ أحمد بن محمد السري  ٣
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ أحمد بن ع�� الشدوي  ٤
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان ٥

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عبد العز�ز القو�ز ٦
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عبد العز�ز الرقطان ٧
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عبد املحسن اليحيى ٨

 

 من مجلس االدارة أخر  عضو  بواسطة و�الة ا�حضور  - ×    أصالة ا�حضور  - √

 

 لصــــــا�حللشــــــركة  إيجار من شــــــركة الفلك ملب�ى مســــــتأجر وكذلك تأج�� م�اتب مملوكة  عضــــــاء مجلس االدارة مصــــــ�حة �� عقدلبعض أيوجد  -١٨

 شركة ا�خليج للكمبيوتر و�� مملوكة لبعض أعضاء مجلس االدارة

 

شــركة أرامكو �� مدينة ا�خ�� بمواصــفات خاصــة وكذلك تم تأج�� م�اتب لشــركة ا�خليج تم إســتجار مب�ى من شــركة الفلك ملشــروع الشــركة مع  -١٩

 .للكمبيوتر �� املب�ى اململوك للشركة �� مدينة الر�اض
 

 -واعضاء مجلس االدارة أ�حاب املص�حة هم :
 

 عبد العز�ز بن راشد الراشد -   عبد العز�ز بن حماد البل��د -

 بن ع�� الشدوي أحمد  -    أحمد بن محمد السري  -

 

 ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس االدارة أوكبار التنفيذي�ن عن أي راتب أو �عو�ض اليوجد  -٢٠

 

 ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح يوجدال  -٢١
 



 

 
۱۱ 

 

 بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة   -٢٢
 

 

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 
  

 أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إ�شاؤها ملص�حة موظفي الشركة ال يوجد -٢٣

 

 االقرارات -٢٤
 

 نقر بما ي�� :
 

 بالش�ل ال�حيحأنھ تم إعداد �جالت ا�حسابات  -
 

 الداخلية أعد ع�� أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليةأن نظام الرقابة  -
 

 أنھ ال يوجد أي شك يذكر �شأن قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها -
 

م ١٤/٩/٢٠٠٨حســــــــب متطلبات هيئة ســــــــوق املال �� إجتماع ا�جمعية العامة غ��العادية املنعقد �� تار�خ ت الشــــــــركة بإعتماد لوائح ا�حوكمة قام -٢٥

وقد تم االفصــــــــــــاح �� تقر�ر مجلس االدارة عن �ل ماجاء �� املادة  والشــــــــــــركة تقوم بتطبيق تلك اللوائح ال�ي تم إعتمادهاوقد تم العمل بما جاء ��ا 

ح وأح�ام وائبتطبيق جميع ل ركةشـــوتقوم ال اح �� تقر�ر مجلس االدارة.صـــر�ات والذي يتعلق باالفشـــلباب الثالث من الئحة حوكمة الاالتاســـعة من 

 .الئحة حوكمة الشر�ات
 

 القانو�ي املراجعال يوجد أي تحفظات ع�� القوائم املالية من قبل   -٢٦
 

 توصية مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانو�ي قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها اليوجد -٢٧
 

 أسماء الشر�ات املساهمة  ال�ي يكون عضو مجلس االدارة عضوا �� مجالس إدار��ا   -٢٨
 

 أسم الشركة  أسم العضو  م

 إتحاد ا�خليج للتأم�ن التعاو�ي أحمد بن ع�� الشدوي  ١

 شركة سيبكم  عبد العز�ز القو�ز ٢

 إتحاد ا�خليج للتأم�ن التعاو�ي  عبد العز�ز الرقطان ٣

 شركة إليانز السعودي الفر���ي للتأم�ن التعاو�ي الوليد عبد الرزاق الدريعان ٤

 العر�يةشركة االسمنت   الوليد عبد الرزاق الدريعان ٥

 الشركة السعودية لالدوات واملعدات ( سا�و )   أحمد بن محمد سالم السري  ٦
 

ــــــــــان م ــــــــــــــــــــــ  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٥ 

 أالف الر�االت

٢٠١٤ 

 أالف الر�االت

 ٢٥٥١ ٣٠٥٢ مص�حة الز�اة ١

  ٢١٧٢١ ٣٠٤٢٨ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٢

 ٤٢٧٢ ٥٠٤١ ت�اليف تأش��ات وجوازات ٣

 ----- ------ أخرى  ٤

 ٢٨٥٤٤ ٣٨٥٢١ ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجم 



 

 
۱۲ 

 

 تصنيف أعضاء مجلس االدارة   -٢٩

 

 التصنيف املنصب االسم م

 غ��تنفيذي رئيس مجلس االدارة عبد العز�ز بن حماد البل��د ١

 غ��تنفيذي عضو مجلس إدارة عبد العز�ز بن راشد الراشد ٢

 غ��تنفيذي عضو مجلس إدارة محمد السري أحمد بن  ٣

 غ��تنفيذي عضو مجلس إدارة أحمد بن ع�� الشدوي  ٤

 تنفيذي عضو مجلس إدارة املنتدب الوليد بن عبد الرزاق الدريعان ٥

 مستقل عضو مجلس إدارة عبد العز�ز القو�ز ٦

 مستقل عضو مجلس إدارة عبد العز�ز الرقطان ٧

 مستقل مجلس إدارةعضو  عبد املحسن اليحيى ٨

 

 -:وصف مختصر الختصاصات �جان مجلس االدارة  -٣٠

 

 اوال : �جنة املراجعة

 اإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة  -١

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقر�ر مكتوب عن رأ��ا وتوصيا��ا .  -٢

 دراسة تقار�ر مراجعة الداخلية . -٣

 القانوني�ن .متا�عة أعمال املحاسب�ن  -٤

 دراسة خطھ املراجعة مع املحاسب القانو�ي .  -٥

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة �� شأ��ا .  -٦

 دراسة القوائم املالية االولية والسنو�ة قبل عرضها ع�� مجلس االدارة وإبداء الرأي والتوصية �� شأ��ا. -٧

 القانو�ي ع�� القوائم املالية ومتا�عة ماتم �� شأ��ا.دراسة م�حوظات املحاسب  -٨
 

  -أعضاء ال�جنة : 

 .    أحمد محمد السري األستاذ /   -١
ً
 رئيسا

    ع�� الشدوي األستاذ /  أحمد  -٢
ً
 عضوا

 .    األستاذ / عبد املحسن اليحيى  -٣
ً
 عضوا

 

 : �جنة ال��شيحات وامل�افآت .
ً
 ثانيا

املراجعة الســــــــــــنو�ة لإلحتياط املطلو�ة من املهارات املناســــــــــــبة لعضــــــــــــو�ة مجلس اإلدارة وإعداد وصــــــــــــف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة  -١

 لعضو�ة مجلس اإلدارة . 

 .مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراءها  -٢

 ق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة . تحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة وا -٣

 لعضــــو �شــــغل عضــــو�ة مجلس إدارة شــــركةســــنوي من اســــتقاللية األعضــــاء املســــتقل�ن وعدم �عارض مصــــا�ح إذا �ان االتأكد �شــــ�ل  -٤

 .أخرى 

 وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن .   -٥
 



 

 
۱۳ 

 

 أعضاء ال�جنة :

 .                 األستاذ / عبد العز�ز الرقطان .  -١ 
ً
 رئيسا

 .                         األستاذ / عبد العز�ز الراشد  -٢
ً
 عضوا

 .    املهندس / الوليد الدريعان  -٣
ً
 عضوا

 

  -ال�جان : عدد إجتماعات -٣١

 مرات خمسة�جنة املراجعة   -

 �جنة امل�افأت وال��شيحات مرت�ن -
 

 أعضاء مجلس االدارةم�افأت  -٣٢
 

  م٢٠١٥م�افأت اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذي�ن للعام 
 

 البيان
أعضاء املجلس غ�� 

 التنفيذي�ن / املستقل�ن

أعضاء مجلس االدارة 

 التنفيذي�ن

كبار التنفيذي�ن بالشركة  

متضمن�ن الرئيس التنفيذي 

 وعددهم خمسة واملدير املا��

 االجما��

 ٥٠٨٠٠٠٠ ٥٠٨٠٠٠٠ ........... ........... والتعو�ضاتالرواتب 

 ١١٨٨٧٥ ........... ٩٠٠٠ ١٠٩٨٧٥ البدالت

 ٨٢٠٦٧٣٢ ٧٣٠٦٧٣٢ ١٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ امل�افأت الدور�ة والسنو�ة

 ........... ........... ........... ........... ا�خطط التحف��ية

 ........... ........... ........... ........... أخرى 

 ١٣٤٠٥٦٠٧ ١٢٣٨٦٧٣٢ ١٠٩٠٠٠ ٩٠٩٨٧٥ االجما��

   

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية  -٣٣

 لم يكن هناك أي نتائج جوهر�ة لنظام الرقابة الداخلية. -     

 

 إلعالن الشركة واملنشور ع�� موقع تداول بتار�خ  -٣٤
ً
مليون  ٧٥بخصوص بيع مب�ى إداري ب�� الغدير بمدينة الر�اض بقيمة  ٢٠١٤-١٠-٢١إ�حاقا

م لشـــــركة منافع القابضـــــة . بإشـــــراف املســـــتشـــــار ١٥/٠٦/٢٠١٥ر�ال تود شـــــركة ا�خليج للتدر�ب و التعليم أن �علن عن إتمام عملية البيع بتار�خ 

يون ر�ال وكما أشـــــارت الشـــــركة �� االعالن الســـــابق ســـــوف يتم تحقيق مل ٦٥املا�� (شـــــركة وســـــاطة �ابيتال ) و تم إســـــتالم با�� قيمة املب�ى وقدره 

ر�ال وســوف �ســتخدم الشــركة املتحصــالت من بيع األصــل �� تمو�ل توســعات الشــركة ��  ١٦٬٠٧٤٬٩٦٤أر�اح رأســمالية من تلك الصــفقة بقيمة 

 املشاريع التعليمية .

 

م مع شــركة ٩/٧/٢٠١٥وقعت الشــركة يوم  عاملية �� مختلف مدن اململكةضــمن خطة شــركة ا�خليج �� التوســع �� إ�شــاء مدارس وروضــات  -٣٥

روضــــات عاملية �� �ل من الر�اض وجدة واملنطقة الشــــرقية بحيث تقوم شــــركة منافع بتوف�� االســــتثمار  ١٠ - ٨منافع القابضــــة عقدا لبناء عدد 

عقار�ون و�إشــــــــراف مباشــــــــر من شــــــــركة ا�خليج للتدر�ب وشــــــــركة مليون ر�ال ) ، وســــــــوف يتم البناء عن طر�ق مطور�ن  ٢٥٠الالزم لذلك ( مبلغ 

 %٨منافع القابضــة وشــركة وســاطة �ابيتال كمســتشــار ما�� وســوف تقوم شــركة ا�خليج بإســتئجار هذه املنشــأت ملدة عشــرون عاما �عائد وقدره 

يج أن يتم إفتتاح هذه الروضـــــات خالل عام�ن لشـــــركة منافع القابضـــــة من إجما�� قيمة األرض واملبا�ي ل�ل منشـــــأة �عليمية وتتوقع شـــــركة ا�خل



 

 
۱٤ 

 

طالب وطالبة وســــوف يتم االعالن عن األثر املا�� الحقا علما بأن املســــتشــــار املا�� لهذا  ٤٠٠٠من توقيع العقد و ســــت�ون بطاقة إســــتعابية قدرها 

 العقد شركة وساطة �ابيتال .

 

 خطة التحول إ�� معاي�� التقار�ر املالية الدولية: -٣٦

 املوظف�ن �� اإلدارة املالية �� دورات تدر�بية حول املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��.إدراج  -١

ك ل�ل نوع لمقارنة متطلبات املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� بمتطلبات املعاي�� املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن وذ -٢

 وتحديد االختالفات. ٢٠١٥د�سم��  ٣١ركز املا�� وقائمة الدخل للشركة كما �� من أنواع ا�حسابات الظاهرة �� قائمة امل

 للدراسة املقارنة أعاله: -٣
ً
 تبعا

 تحديد السياسات املحاسبية األ�سب للشركة للتطبيق �� حال وجود خيارات مطروحة من قبل املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��. .أ

 ى، إن وجدت، وتحديد ما إذا �انت الشركة ستستخدمها.تحديد اإلعفاءات من املعاي�� الدولية األخر  .ب

املالية بالقيمة العادلة، ل�ل من املوجودات واملطلو�ات الواجب إظهارها �� القوائم  ٢٠١٥د�سم��  ٣١تحديد القيم العادلة كما ��     ج.

 الطرق املالئمة لتحديد القيم العادلة. وتحديد

 تحديد إعادات التصنيف والتعديالت الواجب إدخالها لتتفق القوائم املالية للشركة مع املعاي�� الدولية للتقر�ر املالية.     د.

 استخدام مشورة ا�خ��اء واالستشار��ن عند ا�حاجة.    ه.

وفق متطلبات معيار التقار�ر املالية األول : تطبيق )، ٢٠١٥د�سم��  ٣١(أو ما �عادلھ  ٢٠١٦إعداد قائمة املركز املا�� االفتتاحية كما �� ا يناير  -٤

 لنتيجة الدراسة �� ا�خطوات أعاله.
ً
 املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� ألول مرة، ووفقا

 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا��، بال��امن مع القوائم املالية األول ٢٠١٦إعداد قوائم مالية أولية ر�ع سنو�ة خالل سنة  -٥
ً
عدة ية املمعدة وفقا

 للمعاي�� املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، الستخدامها كأرقام مقارنة �� القوائم املالية األولية
ً
ملتفقة ا وفقا

 ، وتقديمها للمحاسب�ن القانوني�ن لفحصها والتقر�ر حولها.٢٠١٧مع املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� خالل لسنة 

  ٢٠١٦د�سم��  ٣١قوائم املالية السنو�ة للشركة للسنة املن��ية �� إعداد ال -٦
ً
 للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� بال��امن مع تلك املعدة وفقا

ً
وفقا

اي�� عللمعاي�� املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، الستخدامها كأرقام مقارنة �� القوائم املالية املتفقة مع امل

     ، وتقديمها للمحاسب�ن القانوني�ن ملراجع��ا والتقر�ر حولها.٢٠١٧الدولية للتقر�ر املا�� خالل لسنة 

 

 ا�خاتمة :

 

سوف تواصل و ،  يتقدم مجلس االدارة بالشكر إ�� املساهم�ن الكرام ع�� دعمهم وثق��م الغالية وإ�� العامل�ن بالشركة ع�� جهودهم املتم��ة واملثمرة 

 الشركة بإذن هللا تحقيق أهدافها وخططها املستقبلية ال�ي �س�� إل��ا وال�ي �س�� من خاللها تلبية توقعات مساه�ي الشركة.

 

 وهللا املوفق ،،
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