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 م٣١/١٢/٢٠١٦تقر�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 ،،،

 

م والــذي يتضــمن ٢٠١٦�ســر مجلــس إدارة شــركة ا�خلــيج للتــدر�ب والتعلــيم أن يقــدم لكــم تقر�ــره الســنوي للعــام 

هــــ مرفقـــا ��ـــا القـــوائم املاليـــة ١٤٣٨ر�يـــع الثـــا�ي   ٢م املوافـــق  ٢٠١٦د�ســـم��  ٣١أعمالهـــا للســـنة املاليـــة املن��يـــة �ـــ� 

 املدققة وإيضاحا��ا وتقر�ر مراجع ا�حسابات عن تلك الف��ة.
 

واملجلـــس يؤكـــد إســـتمرار�ة دعمـــھ الدارة الشـــركة و�ســـهيل مهما��ـــا ح�ـــى �ســـتمر الشـــركة �ـــ� خططهـــا التوســـعية �ـــ� 

مراكــــز االتصــــال . مــــع توجــــھ مجلــــس إدارة الشــــركة با�حــــد مــــن  مجاال��ــــا املتعــــددة ســــواء �ــــ� التــــدر�ب والتعلــــيم أو 

التوسعات الرأسمالية واالعتماد �� خططها التوسعية �ـ� مجـال التعلـيم مـن خـالل البحـث عـن مطـور�ن عقـار��ن 

يقومـون �شـراء االرا�ـ�ي و�نـاء املـداس حسـب متطلبـات الشـركة ع�ـ� أن تقـوم الشـركة �عـد ذلـك �ـ� إسـتئجار تلـك 

ة التقـــل عـــن خمـــس وعشـــرون عامـــا والـــذي ســـوف �ســـاعد �ـــ� تحســـ�ن وضـــع النقـــد الـــذي �عتمـــد �ـــ�  املنشـــاءات ملـــد

املقــــام األول ع�ــــ� التمو�ــــل الــــذا�ي مــــن واردات أ�شــــط��ا ممــــا �ســــاعدها ع�ــــ� الوفــــاء بإل��اما��ــــا وتوزيــــع أر�ــــاح ع�ــــ� 

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

 �� مجاالت التدر�ب والتعليم. ٢٠٣٠كما وجھ املجلس باالستفادة من املبادرات ال�ي قدم��ا رؤ�ة 

و�تقدم مجلس االدارة �حضراتكم بالنيابة عن جميع العـامالت والعـامل�ن بالشـركة بجز�ـل الشـكر ع�ـ� الثقـة ال�ـي 

 أوليتموه إياها.
 

حفــظ ع�ــ� بالدنــا الغاليــة �عمــة االمــن واالمــان و�ز�ــدها مــن خ��اتــھ . وأن يحفــظ لنــا قائــد و�ــدعو هللا عــز وجــل أن ي

مســ��تنا و��ضــتنا خــادم ا�حــرم�ن الشــر�ف�ن امللــك ســلمان بــن عبــد العز�ــز أل ســعود ، وو�ــ� عهــده األمــ�ن صــاحب 

مو املل�ـي األم�ـ� محمـد السمو املل�ي األم�� محمد بن نايف بن عبد العز�ز أل سعود ، وو�� و�� العهد صـاحب السـ

 بن سلمان بن عبد العز�ز أل سعود.
 

كمـــا يتقــــدم املجلــــس بالشـــكر والعرفــــان ل�جهــــات املرخصــــة أل�شـــطة الشــــركة ممثلــــة �ـــ� املؤسســــة العامــــة للتــــدر�ب 

الف�ـي والتق�ـي ووزارة التعلــيم ووزارة التجـارة والصـناعة وإ�ــ� املسـاهم�ن الكــرام ع�ـ� دعمهـم وثقــ��م الغاليـة  و�افــة 

عمـالء الشــركة الكــرام ع�ـ� �عــاو��م و��ــجيعهم الــدائم و�خـص بالشــكر موظفــات ومـوظفي الشــركة ع�ــ� جهــودهم 

 ال�ي أسفرت �� تقدم الشركة و إزدهارها .
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 األ�شطة الرئيسية للشركة : -٢
 

 التدر�ب -١

 التعليم -٢

 مراكز االتصال -٣
 

 -التدر�ب :

أو الشـــر�ات . و�ضـــم التـــدر�ب ع�ـــ� ا�حاســـب اال�ـــ� ، اللغـــة ويشـــمل هـــذا القطـــاع التـــدر�ب ب�افـــة مجاالتـــھ ســـواء لالفـــراد 

،  االنجل��يــــة ، االدارة ، التــــدر�ب ع�ــــ� التــــداول �ــــ� االســــهم ، التــــدر�ب �ــــ� مجــــاالت التجميــــل والشــــعر للســــيدات وغ��هــــا

 ومشاريع شركة أرام�و التدر�بية وأصبحت مسؤولية تطو�ر األعمال تحت هذا القطاع .

 ) من مبيعات الشركة% ٣٥( ٢٠١٦��  وهذا القطاع �سبة مبيعاتھ
 

  -التعليم :
 

  -:  ينقسم إ�� قسم�ن

 املشاريع ا�جامعية   -  املدارس والروضات  -
 

 -املدارس والروضات : -

 

وتـم توسـع��ا  لتصـل  الطاقـة االسـتعابية ف��ـا  %١٠٠مدارس الدمام �عمل االن بطاقة إسـتعابية وصـلت إ�ـ�  -

 طالبة وطالب. ٢٠٠٠إ�� حوا�� 

 ٣٥٠٠م ، وطاق��ـا االســتعابية تصـل إ�ــ� ٢٠١٥مـدارس الر�ـاض �ــ� املغـرزات تـم البــدء بالعمـل ��ـا �ــ� سـبتم��  -

طالـــب وطالبـــة . وهـــذه مـــدارس ملـــك للشـــركة ،وتـــم إســـتئجار مجمـــع مـــدارس �ـــ� �ـــ� قرطبـــة بطاقـــة إســـتعابية 

 م . ٢٠١٦سنة وقد بدأ �شغيل هذه املدارس �� شهر سبتم��  ٢٠طالبة ملدة  ٢٨٠٠

 ٢٥٠٠ م��ا وست�ون الطاقة االستعابية ل�ل ٢٠١٥بحمد هللا البدء �� بناء مدارس �� جدة ��  أوائل عام  تم -

 م بإذن هللا.٢٠١٧الدراسة ف��ا �� سبتم��  طالبة وطالب ومن املتوقع أن تبدأ

خ�ــ� الروضــات ، لــدى الشــركة روضــة مســتقلة �ــ� الر�ــاض و تــم إعــادة تأهيــل مب�ــى لواحــدة أخــرى �ــ� مدينــة ا� -

م ، وهنـاك خطـة ال�شـاء العديـد مـن الروضـات بالتعـاون مـع مطـور�ن  ٢٠١٦تم البدء �� �شغيلها �� سبتم�� 

م وهنـــــاك ثـــــالث ٢٠١٥عقـــــار��ن ، وقـــــد تـــــم توقيـــــع إتفاقيـــــة ��ـــــذا ا�خصـــــوص خـــــالل النصـــــف األول مـــــن العـــــام 

ب وطالبـة ومـن املتوقـع طالـ ٥٠٠روضات �� طور البنـاء �ـ� مدينـة الر�ـاض تصـل السـعة االسـتعابية ل�ـل م��ـا 

 .  ٢٠١٨أن يتم البدء �� �شغيلها �� سبتم�� عام 



 

 
٥ 

 

املرحلـــة ال��ائيـــة ببنـــاء أرض ا�خ�ـــ� و�ـــ� عبـــارة عـــن مجمـــع �علي�ـــي �ســـعة مـــن الشـــركة األن ع�ـــ� وشـــك االن��ـــاء  -

 م .٢٠١٩طالبة وطالب ومن املتوقع أن يتم �شغيل املجمع التعلي�ي �� سبتم��  ٣٥٠٠إستعابية 

بنــاء مــدارس مدينــة امللــك عبــدهللا االقتصــادية بالشــركة األن مــن االن��ــاء مــن ال�ــ�اخيص الالزمــة  كــذلك تقــوم -

 م.٢٠١٩طالب وطالب وسوف يتم البدء �� التشغيل �� سبتم��  ٢٠٠٠�سعة  إستعابية 

 طالبة وتصل سع��ا ٧٠٠عاما و�وجد ��ا  ٢٠قامت الشركة بإستئجار مدارس االشراق �� مدينة الدمام ملدة  -

 طالبة ٩٠٠الالستعابية 
 

 -املشاريع ا�جامعية : -

وهـذه �شـمل �شـغيل السـنوات التحضـ��ية للعديـد مـن ا�جامعـات السـعودية و���كـز العمـل �ـ� هـذه املشـاريع ع�ـ� تـوف��  -

ال�ادر اال�ادي�ي للسنوات التحض��ية حسب معاي�� وأسس علمية تضعها ا�جامعات وتقوم الشركة بإدارة هذه املوارد 

ويشـهد هـذا القسـم �ـ� قطـاع التعلـيم ة جامعـات سـعودية سـخم ٢٠١٦ة ل�جامعات ولدي الشـركة خـالل العـام البشر�

منافسة حادة بصفتھ يخضع لنظام املنافسات واملناقصات ا�ح�ومية ، األمر الذي أدى إ�� إنخفـاض إيراداتـھ �ـ� عـام 

 م .٢٠١٥م مقارنة �عام  ٢٠١٦
 

 االتصالمراكز  -

) من دخل الشركة . ولقد نما هذا القطاع نمـوا م�حوظـا �ـ� خـالل السـنوات املاضـية بفضـل % ٣٨يمثل هذا القطاع ( -

هللا ثــم بفضــل فر�ــق العمــل الــذي إســتطاع أن يحصــل ع�ــ� العديــد مــن العقــود مــن جهــات ح�وميــة وخاصــة . ويعمــل 

ة و�تم�ــ� هــذا القســم هــذا القســم ع�ــ� تــوف�� �ــوادر ســعودية �ــ� معظــم العقــود للعمــل إمــا لــدى العميــل  أو لــدى الشــرك

 بتجه��اتھ التقنية املتقدمة وال�ي يتم تحدي��ا بإستمرار.    
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  ا�خطط والتوقعات املستقبلية -٣

ل�ــي تفــي الشــركة بخططهــا التوســعية وخاصــة �ــ� موضــوع املــدارس ، قــرر املجلــس تمو�ــل هــذه التوســعات مــن خــالل 

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

 .سنة  ٢٥عن 
 

 -التدر�ب : -

م ٢٠١٧�ــ� عــام  % ٥هــذا القطــاع ومــن املتوقــع النمــو بنســبة  �ســتمر الشــركة ع�ــ� ن�ــج التوســع املــدروس �ــ� 

 م٢٠١٦مقارنة �عام 
 

 -التعليم : -

ومــــن   .٢٠١٥طالــــب �ــــ� عــــام  ٣١٠٠مقارنــــة بـــــ  ٢٠١٧طالــــب �ــــ�  ٤٣٠٠ز�ــــادة االعــــداد �ــــ� املــــدارس لتصــــل إ�ــــ� 

، والســـ�� للمحافظـــة ع�ـــ� عقـــود �شـــغيل  م٢٠١٦�ـــ� عـــام  %١٠املتوقـــع النمـــو �ـــ� املشـــاريع ا�جامعيـــة بنســـبة 

 م.٢٠١٧السنوات التحض��ية �� ا�جامعات ا�خمس ال�ي تديرها الشركة خالل عام 
 

 -مراكز االتصال : -
 

 م٢٠١٧�� عام �� هذا القطاع   %٥من املتوقع ز�ادة الدخل بنسبة من 
 

 املخاطر  -

تنحصــــر املخــــاطر �ــــ� املنافســــة ا�ح�وميــــة املتمثلــــة �ــــ� ا�جامعــــات وال�ليــــات التقنيــــة ال�ــــي تقــــدم بــــرامج مماثلــــة ملــــا تقدمــــھ  

ملنافسـة �ـ� املناقصـات ا تمكـن الشـركة مـن الشركة �� فروعها . وكذلك االجراءات الطو�لـة ل�حصـول ع�ـ� تأشـ��ات عمـل

 .بعض العقود ا�ح�وميةلثر سلبا ، كذلك إنخفاض أسعار النفط والذي قد يؤ  ا�ح�ومية

و�� قطـاع التعلـيم واجهـت الشـركة مخـاطر توجـھ ا�جامعـات للتشـغيل الـذا�ي للسـنوات التحضـ��ية األمـر الـذي قـد يـؤدي 

 إ�� إنخفاض االيرادات �� هذا القطاع .

 

 

 

 

 

 



 

 
۷ 

 

 

 نتائج أعمال السنوات ا�خمس األخ��ة -٤

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ البيان م

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

 ٥٧٣٦١٤ ٦٦٤٤١٢ ٧٢٤٠٠٩ ٧٢٥٩٥٣ ٦٢٩٩٦٢ إيرادات النشاط ١

 ٤١٠٠٤٧ ٤٨٣٠٣٢ ٥٢٩٦٦٠ ٥٤٥٧٦٩ ٤٨٢٩٦٢  ت�اليف النشاط ٢

 ١٦٣٥٦٧ ١٨١٣٨٠ ١٩٤٣٤٩ ١٨٠١٨٤ ١٤٧٠٠٠ مجمل الر�ح ٣

 ٩٨٥٢١ ٩٩٤٢٨ ١٠٥٤٤٥ ١٠٨٠٠٩ ١١٠٣٢١ مصار�ف إدار�ة وعمومية ٤

 ٨٣٨١ ٢٨٥٧ ٣١٥١ ٢٦٥٩ ٩١٩٩ صا�� –االيرادات األخرى  ٥

 ٢١٣٥ ٢١٧٤ ٢٦٠٠ ٣٥٧٩ ٢٠٠١  الز�اة ٦

 ٣٨٤٧ ٣٨٠٥ ٣٣٩١ ٢٣٦٦ ٣٢٦ حقوق األقلية ٧

 ٦٧٤٤٥ ٧٨٨٣٠ ٨٦٠٦٤ ٦٨٨٨٩ ٤٣٥٥١ صا�� الر�ح ٨

  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ البيان م

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

 ٢٦٤٣٢٢ ٣١٥٨٣٧ ٣٩٠٨٠٨ ٤٥٨١٧٩ ٤١١٢٤٣  موجودات متداولة ١

 ١٥٢٥٠١ ١٦٥٥٤٠ ٢٣١٧٥٠ ٣٥٣٥١١ ٣٣٢٧٩١ مطلو�ات متداولة ٢

 ١١١٨٢١ ١٥٠٢٩٧ ١٥٩٠٥٨ ١٠٤٦٦٨ ٧٨٤٥٢ رأس املال العامل ٣

 ٥٨٩٦٤ ٥٧٧٣٠ ٥٧٥٦٧ ٥٥٣٥٨ ٥٦٩٨٩ األصول األخرى طو�لة األجل ٤

 ٣٢٠٨٤٨ ٤٢٦٥١٢ ٤٩٩٦٤٣ ٦١٧٦٨٠ ٦٨٠٢٧٢ األصول الثابتة ٥

 ٣٧٩٨١٢ ٤٨٤٢٤٢ ٥٥٧٢١٠ ٦٧٢٦٣٨ ٧٣٧٢٦١ إجما�� املوجودات ٦

 ١٥٢٥٠١ ١٦٥٥٤٠ ٢٣١٧٥٠ ٣٥٣٥١١ ٣٣٢٧٩١  املطلو�ات املتداولة ٧

 ٧٤٢٢٠ ١٥٥٤٢٩ ١٨١٦٤٨ ١١٤٠٥٠ ١٦٣١١٢  قروض طو�لة األجل ٨

 ٣٨٦٥٨ 34485 ٤٩١٧٠ ١٢٦٨٦٧ ١١٥٣٥١ املطلو�ات اآلخرى  ٩

 ٢٦٥٣٧٩ ٣٥٥٤٥٤ ٤٦٢٥٦٨ ٥٩٤٤٢٨ ٦١١٢٥٤  إجما�� املطلو�ات ١٠

 ٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠  رأس املال املدفوع ١١

 ١٠٨٧١٥ ١٣٠١٩٤ ١٣٥٤٤٩ ١٣٦٣٨٩ ١٢٨٧٩١ االحتياطيات واألر�اح املدورة ١٢

 ٣٦٥١٩٢ ٤٣٠١٩٤ ٤٨٥٤٥٠ ٥٣٦٣٨٩ ٥٣٧٢٥٠ حقوق املساهم�ن ١٣

 وحقـــــــــــــــوق إجمــــــــــــــا�� ا�خصـــــــــــــــوم  ١٤

 املساهم�ن

٦٤٤١٣٤ ٨٠٠٠٧٨ ٩٤٨٠١٨ ١١٣٠٨١٧ ١١٤٨٥٠٤ 



 

 
۸ 

 

  

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

 

 

االمارات  السعودية  البيان  السنة  م

 العر�ية 

اململكة  مصر 

 املتحدة 

االف  االف الر�االت االف الر�االت  االيرادات  ٢٠١٦ 

 الر�االت

 االف الر�االت

 .......... ٢٣٨٥ ١٠٩٩١ ٩٤٠١٠ حاسب أ��  ١

 ٥٨٩٦ ..........  ٥٠٢٤٨ لغة إنجل��ية  ٢

 .......... ..........  ٩٢٩٥٠  املشاريع التعليمية  ٣

 .......... ..........  ٢٤٢٩٧٦ مراكز االتصال  ٤

 .......... .......... ٣٨٩٩٣ ٢١٨٨١ تدر�ب إداري   ٥

 .......... ..........  ٦٩٦٣١  املدارس  ٦

االف  االف الر�االت االف الر�االت  االيرادات ٢٠١٥ 

 الر�االت

 االف الر�االت

 .......... 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

         

  

 

 

 

 

 



 

 
۹ 

 

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

 �سبة التغ�� التغ��ات ٢٠١٥عام  ٢٠١٦عام  البيان م

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

 % ١٣٫٢٢ - ٩٥٩٩١- ٧٢٥٩٥٣ ٦٢٩٩٦٢ االيرادات ١

 %  ١١٫٥١ - ٦٢٨٠٧- ٥٤٥٧٦٩ ٤٨٢٩٦٢ ت�لفة املبيعات ٢

 % ١٨٫٤٢ - ٣٣١٨٤ - ١٨٠١٨٤ ١٤٧٠٠٠ التشغيلإجما�� الر�ح من  ٣

 % ٢٫١٤+  ٢٣١٢ ١٠٨٠٠٩ ١١٠٣٢١ مصروفات األعمال الرئيسية ٤

 % ٤٩٫١٨ - ٣٥٤٩٦ - ٧٢١٧٥ ٣٦٦٧٩ الر�ح من العمليات الرئيسية ٥

 % ٢٧٦ ٧٣٤٠ ٢٦٥٩ ٩٩٩٩ االيرادات األخرى  ٦

 % ٤٤ - ١٥٧٨- ٣٥٧٩ ٢٠٠١ يخصم الز�اة ٧

 % ٨٦٫٢٢ - ٢٠٤٠ - ٢٣٦٦ ٣٢٦ يخصم حقوق األقلية ٨

 % ٣٦٫٧٨ - ٢٥٣٣٨ - ٦٨٨٨٩ ٤٣٥٥١ صا�� الر�ح ٩

    

 

 
�� القطاع ا�ح�ومي خالل النصف األول من العام وال�ي أثرت ع�� مبيعات الف��ة  إنخفاض مبيعات الشركة �� قطاع التدر�ب

إرتفاع األعباء املالية الناتجة من االيجار التشغي�� �� قطاع املشاريع التعليمية باالضافة إ��  وكذلك إنخفاض مبيعات الشركة

 . للمب�ى املستأجر ب�� الغدير بالر�اض وكذلك إنخفاض مبيعات وأر�اح الشر�ات الشقيقة خالل الف��ة
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۱۰ 

 

 

 

 لم يوجد أي إختالف عن معاي�� املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن -٧

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

 

 

�سبة  الدولة  أسم الشركة  م

 امللكية 

 رأس املال  النشاط 

االمارات العر�ية  شركة مجموعة األرض السريعة ١

 املتحدة

 درهم ٥٠٫٠٠٠ تدر�ب %٨٠

شركة ا�خليج للتدر�ب وتقنية  ٢

 املعلومات

 ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٥٧ مصر

 جنيھ

االمارات العر�ية  أر�س االستشار�ة -إي ٣

 املتحدة

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٦٠

 درهم

االمارات العر�ية  أ�ادمية اون الين للتداول  ٤

 املتحدة

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %١٠٠

 درهم

الشركة التطبيقية �خدمات الوسائل  ٥

 الرقمية

االمارات العر�ية 

 املتحدة

 ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٩٠

 درهم

االمارات العر�ية  �و�� ميدل إ�ستشركة فران�ل�ن  ٦

 املتحدة

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ تدر�ب %٥١

 درهم

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

 إس��لي�ي

 جنيھ ٢٥٠٫٠٠٠ برامج % ٦٠ مصر شركة جوب ز�ال ٨

  

            

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

 

 

 

 



 

 
۱۱ 

 

 

   سياسة الشركة ��  توزيع األر�اح -١٠

 

) من األر�اح الصافية لت�و�ن االحتياطي النظامي . و�جوز ل�جمعية العامة العادية وقف %١٠يجنب عشرة (   -١

 هذا التجنب م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور مبلغا مساو�ا لرأس املال.

 

األر�اح الصافية ، أن تجنب �ل أو �سبة معينة من  ل�جمعية العامة العادية ، بناء ع�� إق��اح مجلس االدارة  -٢

 معينة . لت�و�ن إحتياطي إتفا�� أو إحتياطي عام وتخصيصھ لغرض أو أغراض

 

 من رأس املال املدفوع . %٥يوزع من البا�� �عد ذلك ( إن وجد) دفعة أو�� للمساهم�ن �عادل  -٣

 

 ا�حدودبحيث التتعدى �� جميع األحوال من البا�� مل�افأة مجلس االدارة  %١٠خصص �عد ماتقدم �سبة ي -٤

القصوى املسموح ��ا وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من ا�جهات املختصة �� هذا الشأن ، و�وزع 

 البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن كحصة إضافية �� األر�اح.

 

هـ املوافق ٢٣/٠٥/١٤٣٨ األر�عاءأو��ى مجلس إدارة شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم �� إجتماعھ املنعقد يوم  -٥

 مليون ر�ال ) عشرونر�ال (  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة  توزيع أر�اح نقدية -١-العامة بما ي�� : م ل�جمعية٢٠/٢/٢٠١٧

ة ي�عد أخذ موافقة ا�جهات الرسم  ، وذلك ) من القيمة اإلسمية للسهم% ٥ل�ل سهم وتمثل ( ) ر�ال٠٫٥( بمقدار 

امل�جل�ن ��جالت الشركة لدى مركز  وسوف ت�ون أحقية األر�اح النقدية للمساهم�ن العامةاملختصة  وا�جمعية 

 يتم تحديد التداول الذي تنعقد فيھ ا�جمعية العامة والذي سوف اإليداع لألوراق املالية ( تداول) ب��اية يوم

.مع
ً
 .العلم أن األر�اح النقدية لن �شمل أسهم املنحة موعدهما الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
۱۲ 

 

 

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

 

من  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 .. ٢٠١٦�اية عام �ح�ى ٢٠١٦بداية العام 

 

 

 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

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

٠ 

٧ 

 ٤ ١٫٦٠١٫١٤٢ --- --- ٤ ١٫٦٠١٫١٤٢ عبد العز�ز بن راشد الراشد

 ١٠٫٩٢ ٤٫٣٦٦٫٦٦٦ ---  --- ١٠٫٩٢ ٤٫٣٦٦٫٦٦٦ أحمد بن ع�� الشدوي 

 ٣٫٣٩ ١٫٣٥٤٫٢٨٥ --- --- ٣٫٣٩ ١٫٣٥٤٫٢٨٥ أحمد بن محمد السري 

 ١٠٫٨ ٤٫٣٢٠٫٠٠٠ --- ٢٩٠٢٩+  ١٠٫٧٣ ٤٫٢٩٠٫٩٧١ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان

 ٠٫٠٠٩ ٣٩٠٠ --- ٣٩٠٠+  - - عبد العز�ز الرقطان

 ٠٫٠٠٢ ١٠٠٠ --- ١٠٠٠+  - - العز�ز القو�زعبد 

 - - ---  - - ىيعبد املحسن اليح

 ٢٫٣٩ ٩٥٧٫٩٢١ --- ---   ٢٫٣٩ ٩٥٧٫٩٢١ شركة ا�خليج القابضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
۱۳ 

 

 املعلومات املتعلقة بالقروض ع�� الشركة بـاألالف . -١٣

 

 م
ورقم  أسم البنك

 القرض

أول العام 

٢٠١٦ 
 ا�حركة

أخر العام  

٢٠١٦ 

تار�خ 

 االستحقاق

أصل 

 القرض
 مدة القرض

 سنة ١٣٠٠٠ ١٧/٤/٢٠١٧ ١٣٠٠٠ ----- ١٣٠٠٠ ١ - بنك الر�اض ١
 سنة ٢٠٠٠ ٠٦/٧/٢٠١٧ ٢٠٠٠ ----- ٢٠٠٠  ٢ - بنك الر�اض ٢
 سنة ١٠٠٠٠ ٢١/٨/٢٠١٧ ١٠٠٠٠ ----- ١٠٠٠٠ ٢ - بنك الر�اض ٣
 سنة ٢٥٠٠٠ ١٠/٥/٢٠١٧ ٢٥٠٠٠ ------ ٢٥٠٠٠ ٣ - بنك الر�اض ٤

 سنة ونصف ٣٠٠٠٠  ٩٠٠٠ ٦٠٠٠- ١٥٠٠٠ ٣ - بنك الر�اض ٥

 أشهر ٦ ١٥٠٠٠ ١/١١/٢٠١٧ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٠ ٤-بنك الر�اض  ٦

 ستة أشهر ١٠٠٠٠ ٢٧/٦/٢٠١٧ ١٠٠٠٠  ---- ١٠٠٠٠ ١ -البنك العر�ي  ٧

 شهور  ٣ ٥٠٠٠ ٣٠/١/٢٠١٧ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠ ٢ -البنك العر�ي  ٨

 ستة أشهر ١٥٠٠٠ ١٠/٥/٢٠١٧ ١٥٠٠٠ ------ ١٥٠٠٠ ٢ -البنك العر�ي  ٩
 ستة أشهر ٢٠٠٠٠ ١٨/٤/٢٠١٧ ٢٠٠٠٠ ------ ٢٠٠٠٠ ٣ -البنك العر�ي  ١٠

 ستة أشهر ١٥٠٠٠ ٢٨/٨/٢٠١٧ ١٥٠٠٠ ------ ١٥٠٠٠ ٤ -البنك العر�ي  ١١
 ستة أشهر ١٠٠٠٠ ١٢/٧/٢٠١٧ ١٠٠٠٠ ------ ١٠٠٠٠ ٥ -البنك العر�ي  ١٢

 سنوات ٥ ١٩٧٠٠٠  ١٥٣٢٢٧ ٢٩٥٠٠ ١٢٣٧٢٧ ٦ -البنك العر�ي  ١٣
 ستة أشهر ٨٠٠٠ ١٧/٧/٢٠١٧ ٨٠٠٠ ------ ٨٠٠٠ ٧ - البنك ال��يطا�ي ١٤

 ستة أشهر ١٢٠٠٠ ٢٦/٥/٢٠١٧ ١٢٠٠٠ ------ ١٢٠٠٠ ٨ - بنك الراج�� ١٥

 ستة أشهر ٨٠٠٠ ١٧/٣/٢٠١٧ ٨٠٠٠ ------ ٨٠٠٠ ٩ - بنك الراج�� ١٦

 سنوات ٥ ٦٤٠٠٠ ٢٤/١٢/٢٠١٧ ٤٧٠٨٢ ٨٣٠٠- ٥٥٣٨٢ ١٠ - بنك الراج�� ١٧

 ثالث أشهر ١٥٠٠٠ ١٧/٤/٢٠١٧ ١٥٠٠٠ ------ ١٥٠٠٠ ١ - البنك األه�� ١٨

 ستة أشهر ٥٠٠٠ ١٧/٧/٢٠١٧ ٥٠٠٠ ------ ٥٠٠٠ ١ - البنك األه�� ١٩
 ستة أشهر ١٥٠٠٠ ١٢/٤/٢٠١٧ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٠ البنك الفر���ي ٢٠

  ٤٩٤٠٠٠  ٤١٢٣٠٩ ٥٠٢٠٠ ٣٦٢١٠٩ املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  

        

 

 

 

 

 



 

 
۱٤ 

 

   

 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

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

 عدد إجتماعات املجلس وعدد حضور �ل عضو  -١٧

 

 إجتماعات حسب ا�جدول التا�� أر�عةإ�عقاد  ٢٠١٦لقد تم خالل العام 

 

 ٢٧/١٢/٢٠١٦ ١٨/١٠/٢٠١٦ ١٨/٠٤/٢٠١٦ ١٧/٠٢/٢٠١٦ االسم م

 √ √ √ √ 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
 √ √ √ x عبد العز�ز الرقطان ٧
 √ √ √ x عبد املحسن اليحيى ٨

 

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

 

 إيجار من شركة الفلك ملب�ى مستأجر وكذلك تـأج�� م�اتـب مملوكـة  عضاء مجلس االدارة مص�حة �� عقدلبعض أيوجد  -١٨

 لصا�ح شركة ا�خليج للكمبيوتر و�� مملوكة لبعض أعضاء مجلس االدارةللشركة 

 

 ١٫١٨٠٫٠٠٠بمبلـغ  تم إستجار مب�ى من شركة الفلك ملشروع الشركة مع شركة أرامكو �� مدينة ا�خ�ـ� بمواصـفات خاصـة  -١٩

بقيمـــــة  وكـــــذلك تـــــم تـــــأج�� م�اتـــــب لشـــــركة ا�خلـــــيج للكمبيـــــوتر �ـــــ� املب�ـــــى اململـــــوك للشـــــركة �ـــــ� مدينـــــة الر�ـــــاضر�ـــــال ســـــنو�ا 

 .سنو�ا  ١٫٣٦٦٫٠٠٠

 

 

 

 



 

 
۱٥ 

 

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

 

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

 أحمد بن ع�� الشدوي  -   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

 

 بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة   -٢٢

 

 

           

         

 

        

 

 

 

  

 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  -

 

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع�� أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية -

 

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

 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م
٢٠١٦ 

 أالف الر�االت

٢٠١٥ 

 أالف الر�االت

 ٣٠٥٢  ٢٠٠١ مص�حة الز�اة ١

 ٣٠٤٢٨  ٢٧٠٦١ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٢

 ٥٠٤١ ٢٩٥٢  ت�اليف تأش��ات وجوازات ٣

 ------  ------ أخرى  ٤

 ٣٨٥٢١  ٣٢٠١٤ ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجم 



 

 
۱٦ 

 

حســب متطلبــات هيئــة ســوق املــال �ــ� إجتمــاع ا�جمعيــة العامــة غ��العاديــة املنعقــد �ــ� ت الشــركة بإعتمــاد لــوائح ا�حوكمــة قامــ -٢٥

وقد تم االفصاح �� تقر�ر  م وقد تم العمل بما جاء ��ا والشركة تقوم بتطبيق تلك اللوائح ال�ي تم إعتمادها١٤/٩/٢٠٠٨تار�خ 

اح �ـ� تقر�ـر صـر�ات والـذي يتعلـق باالفشـلبـاب الثالـث مـن الئحـة حوكمـة الالتاسعة من مجلس االدارة عن �ل ماجاء �� املادة ا

 .وائح وأح�ام الئحة حوكمة الشر�اتبتطبيق جميع ل ركةشوتقوم ال مجلس االدارة.

 

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

 

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

 إتحاد ا�خليج للتأم�ن التعاو�ي  عبد العز�ز الرقطان ٢

 شركة إليانز السعودي الفر���ي للتأم�ن التعاو�ي الوليد عبد الرزاق الدريعان ٣

 شركة االسمنت العر�ية  الوليد عبد الرزاق الدريعان ٤

 الشركة السعودية لالدوات واملعدات ( سا�و )  أحمد بن محمد سالم السري  ٥

 

 تصنيف أعضاء مجلس االدارة   -٢٩

 التصنيف املنصب االسم م

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

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

 غ��تنفيذي عضو مجلس إدارة أحمد بن محمد السري  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 عضو مجلس إدارة عبد املحسن اليحيى ٨

 

 

 



 

 
۱۷ 

 

 -: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

 متا�عة أعمال املحاسب�ن القانوني�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

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

 

املطلو�ــــة مــــن املهــــارات املناســــبة لعضــــو�ة مجلــــس اإلدارة وإعــــداد وصــــف للقــــدرات  جــــاتاملراجعــــة الســــنو�ة لإلحتيا -١

 واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة . 

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

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

لعضـــو �شـــغل عضـــو�ة صـــا�ح إذا �ـــان ااملســـنوي مـــن اســـتقاللية األعضـــاء املســـتقل�ن وعـــدم �عـــارض التأكـــد �شـــ�ل  -٤

 .أخرى  لس إدارة شركةمج

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

 

 

 

 



 

 
۱۸ 

 

 

 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 -

 

 م�افأت أعضاء مجلس االدارة -٣٢

 

  م٢٠١٦م�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  واملدير املا��

 خمسة

 االجما��

 ٥٢٢٨٨٠٠ ٥٢٢٨٨٠٠ ........... ........... الرواتب والتعو�ضات

 ١٢٤٨٧٥ ........... ١٣٥٠٠ ١١١٣٧٥ البدالت

امل�افأت الدور�ة 

 والسنو�ة
٦٣٨٥٩٤٤ ٥٤٨٥٩٤٤ ١٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ 

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

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

 ١١٧٣٩٦١٩ ١٠٧١٤٧٤٤ ١١٣٥٠٠ ٩١١٣٧٥ االجما��

 

 

 

 



 

 
۱۹ 

 

   

 ا�جزاءات والعقو�ات املفروضة ع�� الشركة :  - ٣٣

تؤكـد الشــركة أ��ـا لــم تنــل أيـة عقو�ــة أو جـزاء أو قيــد إحتيــاطي مـن الهيئــة أو مـن أيــة جهــة إشـرافية أو تنظيميــة أو قضــائية  -

  م ٢٠١٦خالل العام املا�� 

 

 فاعلية نظام الرقابة الداخلية  -٣٤

بمراجعـة خطـة املراجعـة الداخليـة لعـام ، وال�ـي قامـت �جنـة املراجعـة ج جوهر�ة لنظام الرقابـة الداخليـةلم يكن هناك أي نتائ -     

م ، ونفـذت املراجعـة الداخليــة ا�خطـة املعتمـدة وأعــدت التقـار�ر الت�ـحيحية ، و��ــذا تـرى �جنـة املراجعــة عـدم وجـود قصــور  ٢٠١٦

 �� نظام املراجعة الداخلية بالشركة.

 

 خطة التحول إ�� معاي�� التقار�ر املالية الدولية: -٣٥

 املرحلت�ن األو�� والثانية من خطة التحول ا�� معاي�� املحاسبة الدوليةاالن��اء من  تم -

م، و��  ٢٠١٦يناير  ١تم إعداد قائمة املركز املا�� االفتتاحية املوحدة (إدار�ة) املعدة وفقا للمعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� كما ��  -

يناير  ١وهر�ة ع�� قائمة املركز املا�� االفتتاحية املوحدة كما �� مراج�� ا�حسابات، وقد تمثلت اآلثار ا�جبصدد املراجعة من قبل 

 -بما ي��: ٢٠١٦
مليون ر�ال وذلك  ٣(منافع املوظف�ن) ز�ادة مخصص م�افأة ��اية ا�خدمة بقيمة  ١٩نتج عن تطبيق معيار املحاسبة الدو�� رقم  -

يناير  ١تخفيض الرصيد االفتتا�� لألر�اح املبقاة كما �� املقابل تم  باالعتماد ع�� الدراسة اإلكتوار�ة �حساب املخصص،و��

 املبلغ.  بنفس ٢٠١٦

 

(العقارات واآلالت واملعدات) إعادة فصل املبا�ي إ�� م�ونا��ا وتحديد واعتماد  ١٦نتج عن تطبيق معيار املحاسبة الدو�� رقم  -

�سب االس��الك ل�ل من امل�ونات والنظر �� �سب اس��الك �عض املمتل�ات واملعدات املس��لكة بال�امل حسب النسب املعتمدة 

 وال�ي ما تزال �� ا�خ
ً
دمة و�توقع استمرارها �� ا�خدمة لسنوات عديدة قادمة، وإعادة النظر �� القيمة املتبقية لها، وقد أدى سابقا

عودي، و�� املقابل تم ز�ادة الرصيد االفتتا�� لألر�اح سمليون ر�ال  ٧٫٥هذا التغ�� إ�� انخفاض االس��الك امل��اكم بما يقارب 

 بنفس املبلغ. ٢٠١٦يناير  ١املبقاة كما �� 
 

وفقا للمعاي�� الدولية للتقر�ر  ١/١/٢٠١٦وا�جدير بالذكر أن الغرض من إعادة عرض قائمة املركز املا�� االفتتاحية املوحدة كما �� 

، وذلك ٢٠١٧ت�ون متاحة كبيانات مقارنة ضمن القوائم املالية املوحدة للشركة لسنة سوف املا�� هو جزء من عملية التحول و 

(تطبيق املعاي��  ١(عرض القوائم املالية) ومتطلبات املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� رقم  ١حاسبة الدو�� رقم حسب متطلبات معيار امل

 الدولية للتقر�ر املا�� ألول مرة).

 

 



 

 
۲۰ 

 

 

 ال يوجد معوقات جوهر�ة قد تؤثر �� مقدرة الشركة ع�� اعداد قوائمها املالية وفق املعاي�� الدولية.  -۱

املعدة وفقا للمعاي��  ٢٠١٦تتوقع إدارة الشركة إصدار القوائم املالية األولية املوحدة لألر�اع األول والثا�ي والثالث لعام  -۲

خالل شهر  ٢٠١٧الدولية للتقر�ر املا�� ال�ي ستش�ل أرقام املقارنة للقوائم املالية لألر�اع األول والثا�ي والثالث من سنة 

 .٢٠١٦د�سم��  ٣١مراجعة القوائم للسنة املن��ية ��  من مارس، �عد االن��اء 

  تؤكد الشركة جاهز���ا العداد القوائم املالية وفق املعاي�� الدولية للر�ع االول من العام ا�حا�� �� املوعد املحدد لذلك  -٣

القابضة ل�ي يتم م�� مر�ع  إ�� شركة منافع   ٢٩٨٥٫٥تم بيع أرض ملك للشركة بمدينة الر�اض ب�� امللقى بمساحة    -٣٦

علما بأن   ١٠٫٣٣٧٫٣٦٥وقد بلغت قيمة البيع مبلغ   �عد إتمام املب�ى بناء روضة وإعادة إستئجارها من املش��ي 

 هـ  ١٤٣٤ر�ال عام  ٩٫٨٥٢٫١٥٠ القيمة الشرائية لالرض �انت مبلغ 

   

 

 ا�خاتمة :

 

يتقـــدم مجلـــس االدارة بالشـــكر إ�ـــ� املســـاهم�ن الكـــرام ع�ـــ� دعمهـــم وثقـــ��م الغاليـــة وإ�ـــ� العـــامل�ن بالشـــركة ع�ـــ� جهـــودهم املتم�ـــ�ة 

وسوف تواصل الشركة بـإذن هللا تحقيـق أهـدافها وخططهـا املسـتقبلية ال�ـي �سـ�� إل��ـا وال�ـي �سـ�� مـن خاللهـا تلبيـة ،  واملثمرة 

 توقعات مساه�ي الشركة.

 

  املوفق ،،وهللا
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