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  التقرير السنوي  
  

  لمجلس إدارة

  شركة الخليج للتدريب والتعليم
  

 م ٣١/١٢/٢٠١٧المنتهي في    عن أعمال الشركة للعام المالي



 

 
٢ 

 

  

  تقرير مجلس االدارة للسادة مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم 
ي املالية عن السنة  ية    م٣١/١٢/٢٠١٧املن

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ   ــــــــــــ
  

 كلمة رئيس مجلس االدارة .
 

 

ي ن واملساهمات    ،،،  الكرام                                       شركة الخليج للتدريب والتعليم حضرات املساهم
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
  

املاليــة م والــذي يتضــمن أعمالهــا للســنة ٢٠١٧يســر مجلــس إدارة شــركة الخلــيج للتــدريب والتعلــيم أن يقــدم لكــم تقريــره الســنوي للعــام 

ــي  يــة  ر  ٣١املن ا وتقريــر مراجــع الحســابات ١٤٣٩ربيــع الثــاني  ١٢م املوافــق  ٢٠١٧ديســم ــا القــوائم املاليــة املدققــة وإيضــاحا هـــ مرفقــا 

رة.   عن تلك الف

ــا امل ــي مجاال ــي خططهــا التوســعية  ــ تســتمر الشــركة  ــا ح تعــددة ســواء واملجلــس يؤكــد إســتمرارية دعمــه الدارة الشــركة وتســهيل مهما

ــا  ـــي خططهـــ ــ ــاد  ـــعات الرأســـــمالية واالعتمـــ ـــن التوســ ـــع توجـــــه مجلـــــس إدارة الشـــــركة بالحـــــد مــ ـــيم أو مراكـــــز االتصـــــال . مــ ـــدريب والتعلــ ـــي التــ ــ

ــ وبنــاء املــدا ن يقومــون بشــراء االرا ــي مجــال التعلــيم مــن خــالل البحــث عــن مطــورين عقــاري س حســب متطلبــات الشــركة ر التوســعية 

ى أن تقوم الشركة  ن وضـع ع ـي تحسـ ي إستئجار تلك املنشاءات ملدة التقل عن خمس وعشرون عاما والـذي سـوف يسـاعد  بعد ذلك 

ـــى  ـــا وتوزيـــع أربـــاح ع اما ـــى الوفـــاء بإل ا ممـــا يســـاعدها ع ـــى التمويـــل الـــذاتي مـــن واردات أنشـــط ـــي  املقـــام األول ع النقـــد الـــذي يعتمـــد 

ــى إدارة الشــــركة ا ــ ا. ويؤكــــد املجلــــس ع ــاهم ــي تطــــوير األنظمــــة وامســ ــ ــــاإلســــتمرار  ن أدا ــراءات الرقابيــــة لتحســــ ، كمــــا وجــــه املجلــــس  إلجــ

ا رؤية    ي مجاالت التدريب والتعليم. ٢٠٣٠باالستفادة من املبادرات ال قدم

ى الثقة ال أوليت ن بالشركة بجزيل الشكر ع   ا له .موهويتقدم مجلس االدارة لحضراتكم بالنيابة عن جميع العامالت والعامل

ــــ ووزارة  ــــ والتق ــي املؤسســــة العامــــة للتــــدريب الف ــ كمــــا يتقــــدم املجلــــس بالشــــكر والعرفــــان للجهــــات املرخصــــة ألنشــــطة الشــــركة ممثلــــة 

م  ـــاو ـــى تعــ ــ ـــة عمـــــالء الشـــــركة الكـــــرام ع م الغاليـــــة  وكافــ ـــ ـــــى دعمهـــــم وثقــ ــــرام ع ن الكـ ـــاهم ــى املســ ـــ ــناعة وإ ــــارة والصـــ التعلـــــيم ووزارة التجـ

ي تقدم الشركة و إزدهارها . و  ئم ويخص بالشكر موظفيوتشجيعهم الدا ى جهودهم ال أسفرت    موظفات الشركة ع

ى بالدنا الغالية نعمة االمن واالماننو    .  دعو هللا عز وجل أن يحفظ ع

  رئيس مجلس االدارة
  

د   عبد العزيز بن حماد البل
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 املالية وما لم يطبق وأسباب ذلك .ما طبق من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق  - ١
 

 ام  :  الحوكمة بلوائح الشركة ال

ى الشركة حرصت ام ع  الئحة أحكام معيتوافق  بالشركة خاص حوكمة نظام اإلدارة مجلس وضع حيث الشركات، حوكمة بقواعد التام االل
ر املنظمة ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق   ١٦/٥/١٤٣٨بتاريخ  املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة م والذي يتضمن القواعد واملعاي

ن وحقوق أصحاب املصالح وبناءًا عليه قامت الشركة بأعتماد لوائح وسياسات الحوكمة  ، إلدارة الشركة و يكفل حماية حقوق املساهم
ن وفقاً  ا من مجلس االدارة والجمعية العامة للمساهم  لنظام الشركات ولوائح وتعليمات هيئة السوق املالية ،  الخاصة 

  

ن  العامة الجمعيةحيث أعتمدت  - ا املنعقدة بتاريخ  للمساهم    -م اللوائح والسياسات التالية :٢٢/١١/٢٠١٧بجلس

 أستنادًا للفقرة ( ج ) من املادة الرابعة والخمسون من الئحة حوكمة الشركات ،   املراجعة لجنة ةالئح  .١
رشيحات لجنةالئحة  .٢ ن استنادا واملكافآت ال ن من )ب( للفقرت  ،  الشركات حوكمة الئحة من الستون والرابعة والستون  املادت
ي مجلس االدارة أستنادًا للفقرة (  .٣ ر العضوية   )  من الئحة حوكمة الشركات.٢٢) من املادة ( ٣الئحة شروط ومعاي
 ،) من الئحة حوكمة الشركات٦١)من املادة (١سياسة مكافأت مجلس االدارة ولجانه واالدارة التنفيذية أستنادًا للفقرة (  .٤

 

   -م اللوائح والسياسات التالية :٢٢/١١/٢٠١٧اإلدارة  بجلسته املنعقدة بتاريخ  جلسم أعتمد كما  -

ن والجمعية العامة أستنادًا للمواد م .١ ي (٤ن (الئحة حقوق املساهم ي من الئحة حوكمة الشركات، ١٥) ا ى التوا  ) ع
ي (١٦الئحة عمل مجلس االدارة أستنادًا للمواد من ( .٢ ي من الئحة حوكمة الشركات ، ٤١) ا ى التوا  ) ع
 ) من الئحة الحوكمة٨٣) واملادة (٤٣الئحة تعارض املصالح وسياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح أستنادًا للمادة ( .٣
 ) من الئحة حوكمة الشركات ،٧٣الئحة نظام الرقابة الداخلية أستنادًا للمادة (  .٤
 ) من الئحة حوكمة الشركات ، ٨٦الئحة السلوك امل والقيم االخالقية استنادًا للمادة ( .٥
 ) من الئحة حوكمة الشركات ، ٨٩الئحة االفصاح والشفافية أستنادًا للمادة ( .٦
 ) من الئحة حوكمة الشركات ، ٢٢) من املادة (٢سياسة إدارة املخاطر أستنادًا للفقرة ( .٧
 )من الئحة حوكمة الشركات ، ٩سياسة توزيع االرباح أستنادًا للمادة ( .٨

 

   -م أعتمد مجلس االدارة السياسات التالية :٢٥/١٢/٢٠١٧وبجلسة  -

ر  ، سياسات الشركة املالية واالدارية ، و سياسات وأنظمة العمل الداخلية للشركة و ، اتيجيات وأهداف الشركة الرئيسية سياسات وأس
ن بالشركة ، و سياسات وآليات االستثمار والتمويل و   . سياسة مكافأت العامل

 

ى ما رام تضمن ال واإلجراءات السياسات وضعقد   اإلدارة مجلس فإن سبق وبناء ع امها واللوائح لألنظمة الشركة اح  عن باإلفصاح وال
ن الجوهرية املعلومات ن للمساهم  هيئة مجلس من الصادرة الشركات حوكمة الئحة ملا نصت عليه  استنادا اآلخرين املصالح وأصحاب والدائن

 الصادرة الشركات حوكمةمن الئحة  رابعة والتسعون ال ملادةًا لنص اواستناد . م١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق   ١٦/٥/١٤٣٨بتاريخ  املالية السوق 
مت قد الشركة فإن املالية السوق  هيئة عن ى  وذلك ، الحوكمة الئحةااللزامية  وادامل وفقرات بنود بكافة ال ي النحوع  : التا
  ن حقوق ى الشركة تحرص:   العامة والجمعية املساهم ن جميع ممارسة ع ى الحصول  ي النظامية لحقوقهم املساهم  من نصيب ع

ى توزيعها، يتقرر  ال األرباح ا، حال ي الشركة موجودات من نصيب وع ن جمعيات وحضور  تصفي راك املساهم ا ي واالش  مداوال
ى والتصويت ا ع ى املسؤولية دعوى  ورفع اإلدارة مجلس أعمال ومراقبة األسهم ي والتصرف قرارا  وطلب واالستفسار املجلس أعضاء ع
 .التنفيذية ولوائحه املالية السوق  نظام مع يتعارض وال الشركة يضر ال بما معلومات

  ن حصول ى املساهم ن لعموم الكامل بالشكل املعلومات جميع الشركة تتيح:   املعلومات ع  عن اإلفصاح لسياسات وفقاً  املساهم
 ذات الجهات من الواردة والتعليمات ا املعمول  واللوائح القانونية للمتطلبات وفقاً  األداء تقارير و املالية والبيانات الهامة التطورات

ن تمي دون  االختصاص ن، ب م بحيث املساهم ى حقوقهم ممارسة من تمك  ومحدثة ودقيقة وافية املعلومات هذه لتكون  وجه أكمل ع
ي منتظمة بطريقة روني الشركة وموقع ،) تداول  ( املالية السوق  هيئة موقع ي املحددة املواعيد و  .اليومية والصحف اإللك

 تكفل ال والشفافية باإلفصاح تتعلق مكتوبة وإجراءات سياسات اإلدارة مجلس وضع:  باإلفصاح املتعلقة واإلجراءات السياسات 
ر  ي العدالة مبدأ تحقيق ى املستثمرين مساعدة بغرض املناسب الوقت ي املناسبة املعلومات توف ى بناء االستثمارية القرارات اتخاذ ع  ع



 

 
٤ 

 

ى املعلومات تسرب عدم وضمان ووافية صحيحة معلومات م  .اآلخر البعض دون  املستثمرين بعض إ  واإلجراءات بالسياسات الشركة وتل
ى بناء اإلدارة مجلس يضعها ال  دف االختصاص ذات والجهات املالية السوق  هيئة من تعليمات من يرد وما العالقة ذات األنظمة ع

  .واإلفصاح الشفافية مستوى  تعزيز
 : ا إدارة املخاطر ر إدارة املخاطر جزءًا ال يتجزأ من أنشطة الشركة وعمليات صنع القرار ف  حيث تدرك الشركة أهمية الدور الفعال تعت

ي لها وت ي واملستقب ي تحقيق النجاح الحا ى إلدارة املخاطر  ن املخاطر واملكاسب أثناء الشركةس سعيا لتحقيق  لتحقيق توازن مقبول ب
ر إدارة املخاطر جزءا حيث  .ا رؤي اهامًا تعت املخاطر طريقة منطقية  إلدارةو  .من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكم

ا و  ا ومراقب ا؛ وذلكومنتظمة لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعالج شركة باتخاذ لبطريقة تسمح ل اإلبالغ ع
ا ي الوقت املناسب للمخاطر حال حدو  قرارات مناسبة واالستجابة 

 

ي حكام ة الخليج للتدريب والتعليم جميع األ تطبق شرك بتاريخ  املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحةالواردة 
رشادية  املوضحة أدناهبعض االحك بأستثناء  م١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق  ١٦/٥/١٤٣٨   -:  ام االس

  

 

 

  

  أسباب عدم التطبيق  نص املادة / الفقرة   / الفقرة رقم املادة  م

  املادة العشرون  ١
  ١٠الفقرة  ج  البند 

 يزيد ما أم قدعضو مجلس االدارة  يكون  أن:  عوارض االستقالل
  . الشركة إدارة سمجل عضوية ي فصلةنم أو متصلة واتنس تسع ىع

ذا البند رشادياً  لم يتم العمل     كونه بندًا إس
ن تجاوزت  وإلن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

م التسع سنوات    مدة عضوي

ن : التدريب  والثالثون  التاسعة املادة  ٢ ي االهتمام إيالء الشركة ىع يتع  أعضاء وتأهيل بتدريب الكا
رامج ووضع فيذية،نالت واإلدارة اإلدارة سمجل   .. لذلك الالزمة ال

ذا البند رشاديًا  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

راح ىع اءً نب  اإلدارة سمجل يضع :التقييم   واألربعون  الحادية املادة  ٣ رشيحات ةنلج اق  اآلليات ال
  ..وياً نس فيذيةنالت واإلدارة هولجان هوأعضائس املجل أداء لتقييم الالزمة

ذا البند رشاديًا  كونه بندًا  لم يتم العمل  إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

٤  
  والخمسون  الرابعة املادة

  الفقرة  ب
 عضواً  املراجعة ةنلج سرئي يكون  أن يجب : املراجعة ةنلج تكوين
 .مستقالً 

ذا البند رشادياً  لم يتم العمل     كونه بندًا إس
ن للارئيس  وألن ر التنفيذي  جنة من األعضاء غ

ذا البند  املخاطر إدارة ةنلج تشكيل  السبعون  املادة  ٥ رشادياً  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

ذا البند  املخاطر إدارة ةنلج اختصاصات  والسبعون  الحادية املادة  ٦ رشادياً  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  يتم مراعاة ذلك مستقبالً وسوف 

ذا البند  املخاطر إدارة ةنلج اجتماعات  والسبعون  الثانية املادة  ٧ رشادياً  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

ن تحف  والثمانون  الخامسة املادة  ٨  واألداء املشاركة وتحف تطوير برامج الشركة تضع : العامل
ن   الشركة ي للعامل

ذا البند رشاديًا  لم يتم العمل  كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

  والثمانون  السابعة املادة  ٩

 ىع اًءنب( العادية العامة الجمعية تضع : االجتماعية املسؤولية
راح ن التوازن  إقامة تكفل سياسة )اإلدارة سمجل من اق  أهدافها ب

ى املجتمع يصبو ال واألهداف  األوضاع تطوير بغرض تحقيقها إ
 .للمجتمع واالقتصادية االجتماعية

ذا البند رشادياً  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

ي العمل مبادرات  والثمانون  ةنالثام املادة  ١٠ رامج اإلدارة سمجل يضع: االجتما  ويحدد ال
ي العمل مجال ي الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل   االجتما

ذا البند رشاديًا  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 

ذا البند  الشركات حوكمة ةنلج تشكيل  والتسعون  الخامسة املادة  ١١ رشادياً  لم يتم العمل    كونه بندًا إس
  وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبالً 



 

 
٥ 

 

  

م.أسماء  - ٢ را م وخ  أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان واالدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهال
 

  

  أعضاء مجلس االدارة .١

رات  املؤهــالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  االسماء  م   الخـــ

د  ١  االستاذ / عبد العزيز بن حماد البل

  رئيس مجلس إدارة 

للتدريب شركة الخليج 

  والتعليم

مديرعام إدارة مؤسسة 

  النقد العربي السعودي 

  بكالوريوس

  علوم مالية وبنكية

  

  

ي مجال سنة  ٤٨ رة  خ

وإدارة االدارة واملالية 

االعمال والتدريب وتقنية 

  املعلومات

 األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد  ٢
  رئيس مجلس إدارة 

  مجموعة شركات الراشد 

  عضو مجلس إدارة

البنك السعودي  

  الفرنس 

  بكالوريوس

  إدارة أعمال

ي مجال سنة  ٤٥ رة  خ

  إدارة االستثمارات

ي أحمد الشدوي   ٣  األستاذ/ أحمد بن ع

  الرئيس التنفيذي 

لشركة الفلك للمعدات 

رونية   ات االلك   والتجه

رئيس الغرفة التجارية 

  والصناعية بالباحة 
  بكالوريوس

  علوم نظم معلومات

ي مجال سنة  ٤٥ رة  خ

أنظمة املعلومات 

واالتصاالت وتأسيس 

  وإدارة االشركات

 األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري   ٤
  رئيس مجلس إدارة  

  شركة امللز املالية 

مدير مركز تقنية 

املعلومات بجامعة امللك 

  فهد 

  بكالوريوس

  الكيمياء- الهندسة

  

ي سنة  ٤٧ ي مجال  رة  خ

املعلومات مجال تقنية 

واالتصاالت وإدارة 

  الصناديق العقارية.

  متقاعد  / عبد العزيزبن عبد الرحمن القويزالدكتور   ٥
  رئيس مجلس إدارة

 الشركة العاملية للدايول 

  دكتوراه

يائية   الكيمياء الف

ي مجال سنة  ٣٨ رة  خ

  إدارة االعمال واالستثمار

 األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان  ٦

  رئيس مجلس إدارة  

شركة عبد العزيز الرقطان 

  وشركاؤه 

عميد شئون الطالب 

  بجامعة امللك فهد 

ر   ماجست

  العالقات الدولية

ي مجال سنة  ٤٥ رة  خ

  إدارة االعمال واالستثمار

 عبد املحسن بن عبد العزيز اليح/ساملهند  ٧
  شريك تنفيذي

  بشركة كواال املحدودة  

  الرئيس التنفيذي 

  لشركة كودو 

  بكالوريوس

  الهندسة املدنية

ي مجال سنة  ٣٠ رة  خ

الهندسة املدنية وإدارة 

  االعمال واالستثمار

 املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان  ٨

عضو مجلس اإلدارة 

  املنتدب 

لشركة الخليج للتدريب 

  والتعليم 

  مدير عام

بشركة الخليج  

للكمبيوتر واألنظمة 

رونية    اإللك

ر    ماجست

  هندسة كهربائية

  

ي مجال سنة  ٣٤ رة  خ

إدارة االعمال والتدريب 

وتقنية والتعليم 

  املعلومات.

  
  
  
 



 

 
٦ 

 

  أعضاء اللجان  .٢
  لجنة املراجعة    

رات  املؤهــالت  الوظيفة السابقة   الوظيفة الحالية   االسماء  م   الخـــ

 األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري   ١
  رئيس مجلس إدارة  
  شركة امللز املالية 

مدير مركز تقنية املعلومات 
  بجامعة امللك فهد

  بكالوريوس
  الكيمياء-الهندسة

ي  ٤٧ ي مجال  رة  سنة خ
مجال تقنية املعلومات 

واالتصاالت وإدارة الصناديق 
  العقارية.

ي أحمد الشدوي   ٢  األستاذ/ أحمد بن ع
  الرئيس التنفيذي 

لشركة الفلك للمعدات 
رونية   ات االلك   والتجه

رئيس الغرفة التجارية 
  والصناعية بالباحة

  بكالوريوس
  علوم نظم معلومات

ي مجال  ٤٥ رة  سنة خ
أنظمة املعلومات 

واالتصاالت وتأسيس وإدارة 
  االشركات

 عبد املحسن بن عبد العزيز اليحاملهندس/  ٣
  شريك تنفيذي

  بشركة كواال املحدودة  
  الرئيس التنفيذي 

  لشركة كودو
  بكالوريوس

  الهندسة املدنية

ي مجال  ٣٠ رة  سنة خ
الهندسة املدنية وإدارة 
  االعمال واالستثمار

  االستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة  ٤
مدير مراجعة تدقيق 
  واستشارات مالية 

مدير مراجعة تدقيق 
  واستشارات مالية 

  بكالوريوس محاسبة 
  وإدارة أعمال

ي مجال  ٤٥ رة  سنة خ
املحاسبة املالية واملراجعة 

  والتدقيق 
 

رشيحات واملكافأت   لجنة ال
رات  املؤهــالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  االسماء  م   الخـــ

 األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان  ١
  رئيس مجلس إدارة  

شركة عبد العزيز الرقطان 

  وشركاؤه 

عميد شئون الطالب بجامعة 

  امللك فهد

ر   ماجست

  العالقات الدولية

ي مجال إدارة  ٤٥ رة  سنة خ

  االعمال واالستثمار

 األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد  ٢
  رئيس مجلس إدارة 

  مجموعة شركات الراشد 

  عضو مجلس إدارة

  البنك السعودي الفرنس 

  بكالوريوس

  إدارة أعمال

ي مجال إدارة  ٤٥ رة  سنة خ

  االستثمارات

 املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان  ٣

 عضو مجلس اإلدارة املنتدب 

لشركة الخليج للتدريب 

  والتعليم 

  مدير عام

بشركة الخليج للكمبيوتر  

رونية   واألنظمة اإللك

ر    ماجست

  هندسة كهربائية

  

ي مجال ٣٤ رة  إدارة  سنة خ

االعمال والتدريب والتعليم 

  وتقنية املعلومات.
 

  االدارة التنفيذية  .٣
رات  املؤهــالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  االسماء  م   الخـــ

 املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان  ١

  الرئيس التنفيذي

لشركة الخليج للتدريب 

  والتعليم 

  مدير عام

بشركة الخليج للكمبيوتر  

رونية   واألنظمة اإللك

ر    ماجست

  هندسة كهربائية

ي مجال إدارة  سنة ٣٤ رة  خ

والتعليم االعمال والتدريب 

  وتقنية املعلومات.

  الدكتور / حاتم بن عبد الرزاق الدريعان   ٢
  نائب أول الرئيس التنفيذي 

  لقطاع التدريب 

  مديرعام  قطاع 

  التدريب بالشركة 

  دكتوراه

  هندسة كيميائية

ي مجال قطاع سنة  ٣١ رة  خ

  .التدريب والتكنولوجيا

  الدكتور / خالد بن سعيد جعري الغامدي   ٣
  نائب أول الرئيس التنفيذي 

  لقطاع التعليم

ي  مدير عام التعليم  االه

  واالجن بوزارة التعليم 

  دكتوراه

  إدارة تربوية

ي مجال قطاع سنة  ٣٠ رة  خ

ي واالجن التعليم  االه

ي   والجام

  االستاذ / صفوان محمود الخطيب   ٤
  نائب أول الرئيس التنفيذي 

  لقطاع مراكز االتصال 

  مدير عام 

  وحدة مراكز االتصال   

  بكالوريوس

ي   هندسة حاسب ا

ي مجال قطاع سنة  ٢٢ رة  خ

ي     االتصال والحاسب اال

  االستاذ / مصطفي عبد الحميد السيد   ٥
  

ي    املدير املا

  

ي    املدير املا
  بكالوريوس

  تجارة / محاسب

ي مجال سنة  ٣٢ رة  خ

  املحاسبة املالية واملراجعة 

 



 

 
٧ 

 

ا اإل أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها ال يكون عضو مجلس  -٣ ي مجالس إدار ا.دارة عضوًا   الحالية والسابقة أو من مدير
 
  

  أسم العضو  م
يكون عضو مجلس االدارة  أسماء الشركات ال

ا ا الحالية أو من مدير ي مجالس إدار   عضوًا 

/ داخل 
خارج 
  اململكة

الكيان 
  القانوني

أسماء الشركات ال يكون عضو 
ي مجالس  مجلس االدارة عضوًا 

ا السابقة  ا إدار   أو من مدير

/  داخل 
خارج 
  اململكة

الكيان 
  القانوني

دعبد العزيز بن حماد   ١  البل
رونية ات االلك ر مدرجة   داخل  شركة الفلك للمعدات والتجه   غ

ـــ  ال يوجد  ـــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــ  ــــ ـ ــ ـ ــ ـــــــــــــ ـــ ر مدرجة  داخل  شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية  ـ   غ

رونية   محدودة  داخل  شركة الخليج للكمبيوتر واملعدات االلك
  

 عبدالعزيز بن راشد الراشد  ٢
ر مدرجة  داخل  شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   مدرجة  داخل   البنك السعودي الفرنس  غ

رونية ات االلك ر مدرجة  داخل  شركة الفلك للمعدات والتجه ر مدرجة  داخل  شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية   غ   غ
 

ي أحمد الشدوي   ٣  أحمد بن ع

ن التعاونيشركة    مدرجة  داخل  أتحاد الخليج للتأم

ر مدرجة  داخل  الخدمات العماليةشركة    غ

رونية ات االلك ر مدرجة  داخل  شركة الفلك للمعدات والتجه   غ

ر مدرجة  داخل   شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية   غ

ر مدرجة  داخل  شركة أتحاد شركات املقاوالت السعودية   غ

ر مدرجة  داخل  شركة الظهران لالعمار   غ

ر مدرجة  داخل  شركة تنمية الباحة القابضة   غ
  

٤  
  

 السري سالم أحمد بن محمد 

  مدرجة  داخل   الشركة السعودية للعدد واالدوات (ساكو)
  مدرجة  داخل   البنك السعودي الفرنس

ر مدرجة  داخل   شركة امللز املالية   غ

ر مدرجة  داخل   العناية للعلوم والخدمات الطبية شركة   غ
ن التعاوني    مدرجة  داخل   شركة سالمة للتأم

رونية ات االلك ر مدرجة  داخل   الفلك للمعدات والتجه   غ
  

ــــــــــــــ  ال يوجد عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز  ٥ ـــ ـــــــــ  ـ ـــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ
روكيماوياتالسعودية  -العاملية للب

  سيكيم
  مدرجة  داخل 

  

ن التعاوني عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان  ٦ ـــ  ال يوجد   مدرجة  داخل  شركة أتحاد الخليج للتأم ـــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ   ــــ

  

  محدودة  داخل  شركة كودو  مدرجة  داخل  الشركة السعودية للتموين عبد املحسن بن عبدالعزيز اليح  ٧

 

 الوليد بن عبدالرزاق الدريعان  ٨

  مدرجة  داخل  شركة أسمنت العربية

ـــ  ال يوجد  ـــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ  ــــ ــ ــــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ   ــــ
ن   مدرجة  داخل  شركة اليانز السعودي الفرنس للتأم

ر مدرجة  داخل  شركة امللز املالية   غ

ر مدرجة  داخل  للعلوم والخدمات الطبيةشركة العناية    غ

 

  -تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائة : - ٤
 

 

  العضوية تصنيف  املنصب  أسم العضو  م
د  ١ ر   رئيس مجلس االدارة االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البل   تنفيذي غ

ر   االدارةنائب رئيس مجلس  األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد  ٢   تنفيذي غ

ي أحمد الشدوي   ٣ ر   عضو مجلس إدارة األستاذ/ أحمد بن ع   تنفيذي غ

ر   عضو مجلس إدارة األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري   ٤   تنفيذي غ

  مستقل  عضو مجلس إدارة الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز  ٥

  مستقل  عضو مجلس إدارة األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان  ٦

  مستقل  عضو مجلس إدارة املهندس/ عبد املحسن بن عبد العزيز اليح  ٧

  تنفيذي  عضو مجلس إدارة املنتدب املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان  ٨



 

 
٨ 

 

  

ر خذاالجراءات ال أت - ٥ ن)ها املجلس إلحاطة أعضائه (وبخاصةغ رحات االتنفيذي ن علمًا بمق م حيال الشركة ملساهم  . اوأداوملحوظا
 

ن السادة من مالحظات أية اإلدارة مجلس يتلق لم ى حضور غالبية أعضائه و  وأداءها، الشركة حيال املساهم يحرص مجلس اإلدارة دائمًا ع
ي تساؤالت  ن إلجتماعات الجمعيات العامة لالستماع ا ر التنفيذي رحات وبخاصة غ ا املساهمومق ا والرد عل  ن حيال الشركة وأدا

  .وتوثيقها بمحاضر الجمعيات 
 

ا الرئيسة اإلدارة مجلس لجان الختصاصات مختصر وصف - ٦  . ومهما
  

  رشيحات واملكافأتلجنة الأوال: 
  : وصف مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها

 عضوية. لاملطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة ل جاتاملراجعة السنوية لإلحتيا - ١
رات ال يمكن إجراءها  - ٢ ي شأن التغي  .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات 
ا بما يتفق مع مصلحة الشرك -٣ راح معالج ي مجلس اإلدارة واق  ة . تحديد جوانب الضعف والقوة 
ن وعدم تعارض  - ٤  .أخرى  صالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركةاملالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل

ن . -٥  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي

رشيحات واملكافأت  م   طبيعة العضوية  أسماء أعضاء لجنة ال

  وسجل الحضور وتاريخها اع االجتمعدد 

  الثاني   االول 

٢٩/١٢/٢٠١٧  ١٦/١٠/٢٠١٧  

  √  √  رئيس اللجنة  األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان  ١

  √  √  عضوَا  األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد  ٢

  √  √  عضوًا  املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان  ٣
  

  

  لجنة املراجعةثانيًا :
  وصف مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها :

ي الشركة - ١ ى إدارة املراجعة الداخلية    اإلشراف ع
ا . - ٢ ا وتوصيا  دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأ
 دراسة تقارير مراجعة الداخلية . -٣
ن . - ٤ ن القانوني  متابعة أعمال املحاسب
 املراجعة مع املحاسب القانوني .دراسة خطه  - ٥
ا . - ٦ ي شأ  دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة 
ا. - ٧ ي شأ ى مجلس االدارة وإبداء الرأي والتوصية   دراسة القوائم املالية االولية والسنوية قبل عرضها ع

ى القوائم -٨ ا.دراسة ملحوظات املحاسب القانوني ع ي شأ  املالية ومتابعة ماتم 

  طبيعة العضوية  أسماء أعضاء لجنة املراجعة    م

  وسجل الحضور وتاريخها االجتماع عدد 

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  االول 

١٩/
٠١/

٢٠
١٧

 

٢٠/
٠٢/

٢٠
١٧

 

٢٠/
٠٣/

٢٠
١٧

 

٠٨/
٠٥/

٢٠
١٧

 

٠٧/
٠٨/

٢٠
١٧

 

٣٠/
١٠/

٢٠
١٧

 

  √  √  √  √  √  √  رئيس اللجنة السري األستاذ / أحمد بن محمد سالم   ١

ي أحمد الشدوي   ٢   √  √  √  √  √  √  عضوَا األستاذ/ أحمد بن ع

  √  √  √  √  √  x  عضوًا املهندس/ عبد املحسن بن عبد العزيز اليح  ٣

 √ √ √ √  √  √  عضوًا االستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة  ٤
  
  



 

 
٩ 

 

 

ي تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية ال  - ٧ ا مجلس اإلدارة    قامت بالتقييم  . الوسائل ال أعتمد عل
  

ي لتقييم أداء أعضاء م  ٢٠١٧ي عام  ال ينطبق رشيحات  املجلس، ولكن أعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخرًا نموذج داخ مقدم من لجنة ال
 نتائج تحليل يتمو  ، بآراءهم اإلدالء خالل من التقييم عملية ي املجلس أعضاء شاركي م حيث٢٠١٨واملكافآت للعمل به أعتبارًا من عام 

رشيحات لجنة بإشراف التقييم   .  ، ولم يتم االستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم اإلدارة  ملجلس نتائجال رفعت ثم كافآت وامل ال
  

ن للعام  - ٨   م ٢٠١٧مكافأت اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذي
 

ى سياسة مكافأت مجلس االدارة ولجانه واالدارة يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي  .أ ي الشركة بناءًا ع ة 

نال تم أعتمادها من الجمعية العامة  التنفيذية  ونظام الشركات نظام إلحكاموفقًا تم أعدادها م وال  ٢٢/١١/٢٠١٧بتاريخ  للمساهم

ي حيث  األساس، الشركة ونظام التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  هيئة مع اختصاصات  متناسبةو  عادلة تكون  أنت آاملكاف سياسةي يرا

رة أعضاء  الشركة نشاطو  ا ون واملسئووليات ال يقومواألعمال ألعضاء ا ا وخ  املكافآت انسجامو  املجلسوحجمها واملهارة الالزمة إلدار

راتيجية مع رة مناسبة و  وأهدافها الشركة اس أن تكون املكافآت كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخ

م هم واالبقاء عل ى املدى  مأن تقدو  وتحف ا ع ى إنجاح الشركة وتنمي املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع

ي ومع  الطويل   . املكافآت تحديد ي العمل سوق  ي سائد هو وما األخرى  الشركات ممارسات االعتبار األخذ 
 

ر مباشرة، بدقة وشفافية وتفصيل عن املكافآت املمنوحة ألعضاء يتم االفصاح   .ب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غ

ا واسمها وفقًا لنص املادة الحادية والعشرون من النظام  . دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيًا كانت طبيع

ى اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن االساس للشركة ال توجب ى العادية العامة الجمعية إ  مجلس أعضاء عليه حصل ما لكل شامل بيان ع

ر مصروفات وبدل مكافآت من املالية السنة خالل اإلدارة ا املزايا من ذلك وغ  .  أيًا كانت طبيع
 

ي تحديد  .ت ام  اسياسة املكافآت بما ورد بإلعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املكافآت املمنوحة  يتم االل ي الشركة بحيث  املعمول 

عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط إلستحقاق املكافأة السنوية ، ي تحديد تلك املكافآت أي أنحراف جوهري  ال يكون هناك

ى بناءاً  املجلس أعضاء مكافآت االدارة مجلسيحدد و  رشيحات لجنة توصية ع ي تحديدها كافة واملكافآت ال ي   والتعاميم ظمةاألن ال ترا

يكافآت املوبما ال يتعارض مع سياسة   الخصوص هذا ي املختصة الجهات من الصادرة ا   التوصية هذه وتخضع، شركة لا املعمول 

ن العامة الجمعية ملوافقة  .  للمساهم
  

ن و  مجلس اإلدارة من أعضاءتفاصيل املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل كافة   .ث خالل العام  .أعضاء اللجانو خمسة من كبار التنفيذي

ي  ي املنته  ي الجداول التالية ، ٣١/١٢/٢٠١٧املا ي جميع االحوال م سيتم توضيحها   عضو عليه يحصل ما مجموع تجاوز ي اليجب او

ملا ورد بالفقرة وفقًا  .سنويا سعودي ريال ألف خمسمائة )  ٥٠٠٫٠٠٠(  مبلغعن  وعينية مالية ومزايا مكافآت من الواحد اإلدارة مجلس

 الثالثة من املادة السادسة والسبعون من نظام الشركات .
  

  

  -لكل من : كافة املكافأت ال صرفت الجداول التالية ستوضح  
 عضاء مجلس اإلدارة  أ .١
ن  .٢  كبار التنفيذي
  أعضاء اللجان  .٣

  
  

  



 

 
١٠ 

 

  اإلدارة سمجل أعضاء مكافآتأواًل :   
  

  أسماء االعضاء 

رة املكافآت  الثابتة املكافآت فأة  املتغ
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ن األعضاء  :أوالً    املستقل
  االف الرياالت  الرياالتاالف                 االف الرياالت          االف الرياالت  االف الرياالت  االسم

    ١١٢  -   -   -   -   -   -   -   ١١٢  -   -   -   -   ١٢  ١٠٠ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز

    ١١٢  -   -   -   -   -   -   -   ١١٢  -   -   -   --    ١٢  ١٠٠ األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان

    ١٠٦  -   -   -   -   -   -   -   ١٠٦  -   -   -   -   ٦  ١٠٠ املهندس/ عبد املحسن بن عبد العزيز اليح

    ٣٣٠                ٣٣٠          ٣٠  ٣٠٠  املجموع

ر األعضاء  :ثانيًا ننالت غ   فيذي
  االف الرياالت  االف الرياالت                االف الرياالت          االف الرياالت  االف الرياالت  االسم

د     ٢١٢  -   -   -   -   -   -   -   ٢١٢  -   -   -   -   ١٢  ٢٠٠ االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البل

    ١١٢  -   -   -   -   -   -   -   ١١٢  -   -   -    -   ١٢  ١٠٠ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشداألستاذ/ 

ي أحمد الشدوي      ١٠٩  -   -   -   -   -   -   -   ١٠٩  -   -   -   -   ٩  ١٠٠ األستاذ/ أحمد بن ع

    ١١٢  -   -   -   -   -   -   -   ١١٢  -   -   -    -   ١٢  ١٠٠ األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري 

    ٥٤٥                ٥٤٥          ٤٥  ٥٠٠  املجموع

ننالت األعضاء  :ثالثًا   فيذي
  االف الرياالت  االف الرياالت                االف الرياالت          االف الرياالت  االف الرياالت  االسم

    ١١٢  -   -   -   -   -   -   -   ١١٢  -   -   -    -   ١٢  ١٠٠  املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان

    ١١٢                ١١٢          ١٢  ١٠٠  املجموع
  

ننالت كبار مكافآتثانيًا :    فيذي
  

ننالت كبار وظائف  فيذي
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  االف الرياالت                  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االسم

ن   ١٠٧١٣  -  -  -  -  -  -  ٥٤٨٥  -  ٥٢٢٨  -   ١١٦٠  ٤٠٦٨  خمسة من كبار التنفيذي

ــاملجم ـــــــــــــــــ   ١٠٧١٣              ٥٤٨٥    ٥٢٢٨    ١١٦٠  ٤٠٦٨  وعــــــــــ



 

 
١١ 

 

  اللجان أعضاء مكافآتثالثًا : 
  

  الثابتة املكافآت  أسماء االعضاء
  )الجلسات حضور  بدل عدا( 

  املجموع  جلسات حضور  دلب

  املراجعة ةنلج أعضاء
  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االسم

  ٣  ٣  - األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري 
ي أحمد    -  -  - الشدوي األستاذ/ أحمد بن ع

  -  -  - املهندس/ عبد املحسن بن عبد العزيز اليح
  ٦٢  ١٢  ٥٠ االستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة

  ٦٥  ١٥  ٥٠  املجموع
رشيحات ةنلج أعضاء    املكافآتو  ال

  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االسم
  ١٫٥  ١٫٥  - األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان
  ١٫٥  ١٫٥  - األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد
  ١٫٥  ١٫٥  - املهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان

ــــــــــــــــاملجم   ٤٫٥  ٤٫٥  ٠  وعــــــــــ
 

ى الشركة  - ٩  الجزاءات والعقوبات املفروضة ع
  

رازي  جزاء أو عقوبة أي يوجد ال ر أح ى مفروض احتياطي قيد أوأو تدب    أخرى، قضائية تنظيمية أو أو إشرافية جهة أي من أو  الهيئة من الشركة ع
 

ي مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  -١٠  . نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، ورأي لجنة املراجعة 
 

ــــي أهميــــة فاعليــــة إجــــراءات الرقابــــة الداخليــــة بالشــــركة يقــــوم مجلــــس  ــــا بشــــكل ســــنوي مــــن خــــالل اإل نظــــرًا ا ــــا وكفاءا دارة بــــالتحقق مــــن فاعلي
ــ تــتم مــن قبــل لجنــة املراجعــة و املراجعــة الســنوية  ــ تتضــمن تقيــيم ملــدى كفايــة وفعاليــة ال جــراءات لجميــع إل السياســات واملمارســات واكافــة ال

ــا ها مــن تحقيــق أهــدافالشــركة كــن الحوكمــة وإدارة املخــاطر والرقابــة الداخليــة بمــا يُم وفاعليــة ة شــركلإدارات ا تقــوم لجنــة و ، وحمايــة موجودا
ي للشـركة ومراجعـة أعمـال  املراجعة بالنظر فيما يتصل بفعاليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة مـن خـالل مراجعـة أعمـال مراجـع الحسـابات الخـار
ــــى مجلــــس اإلدارة بشــــكل دوري للتأكــــد مــــن كفــــاءة  ا ورفعهــــا إ ـــة بالشــــركة واســــتخالص التوصــــيات ذات الصــــلة لتحســــي إدارة املراجعــــة الداخليـ

ـي الشـركة يؤكد مجلس اإلدارة و . علية نظام الرقابة الداخلية عموما وفا ـى من خـالل مراجعتـه السـنوية لفاعليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة  ع
ر هام أو نتائج يوجد إية  أنه ال  ـا فيمـا يتعلـق بسـإل تطلب اتجوهري جوهرية ذات تاث  ة الـنظم املاليـة واملحاسـبية والرقابـة الداخليـةالمفصاح ع

  ، تقارير املاليةوما له صله بإعداد ال
ي  وترى لجنة املراجعة ي الشركة خالل العام املا ي ضوء ما قامت ٢٠١٧أن إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة  م ذات فعالية وكفاءة عالية و

ا أية مالحظات جوهرية أو به اللجنة من أعمال ال ت   .ت التنبيه إليه أو اإلفصاح عنهيقالرقابة الداخلية  إجراءات يقصور وجد لد
  

ي الشركة . -١١ ي  ن مراجع داخ ى تعي  توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إ
  

ي بالشركة .  ال يوجد  أي توصية من لجنة املراجعة بذلك لوجود مراجع داخ
 

ن مراجع  -١٢ ا بشأن تعي ن قرارات مجلس اإلدارة ، أو ال رفض املجلس األخذ  ا وب توصيات لجنة املراجعة ال يوجد تعارض بي
ي ، ومسوغات تلك  ن املراجع الداخ احسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعي  . التوصيات ، وأسباب عدم األخذ 

  

ن توصيات لجنة املراجعة و قرارات مجلس االدارة . أي  ال يوجد   تعارض أو رفض ب
 



 

 
١٢ 

 

 تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة . - ١٣
  

انية سنوية أعتمد  رفع توصية تم ) أربعمائة الف ريال و  ٤٠٠٫٠٠٠االجتماعية تقدر بمبلغ  ( للمسؤولية مجلس إدارة الشركة تخصيص م
ا لجمعية العامة لبذلك  ن ال وافقت عل انيم ٢٢/١١/٢٠١٧بتاريخ للمساهم ى املســـــــ، وسوف يتم تحديد أوجه صرف هذه امل اهمات ـــة ع
ـــتماعية خـــــاالج ى . ـــــبمشة ـــــرة القادمـــــــالل الفــ   يئة هللا تعا

  

ن املنعقدة خالل السنة املالية -١٤ رة وأسماء أعضاء  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهم   الجمعيات.املجلس الحاضرين لهذه االخ
  

ي : ٣م عدد  ( ٢٠١٧عقد مجلس االدارة خالل السنة املالية  ى النحو التا ن وذلك ع    -) جمعيات عامة للمساهم

  أسماء أعضاء مجلس االدارة   م

  نوع وتاريخ الجمعية وسجل الحضور 

ر عادية ر عادية  جمعية عامة عادية  جمعية عامة غ   جمعية عامة غ

  م٢٢/١١/٢٠١٧  م١٣/٦/٢٠١٧  م١٦/٤/٢٠١٧
د   ١   √  √ √ االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البل
  √  x √ األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد   ٢
ي أحمد الشدوي   ٣   √  x √ األستاذ/ أحمد بن ع
  √  x √ محمد سالم السري بن األستاذ / أحمد   ٤
  √  √ x الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز   ٥
  √  x √ األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان  ٦
  √  x x املهندس/ عبد املحسن بن عبد العزيز اليح   ٧
  √  √ √ / الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان.هندسامل  ٨

 

ا التابعة وصف ألنواع األنشطة الرئيسية  -١٥  . للشركة وشركا
 

ــركة :     ــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ـــية للشـ ـــــــ ـــ ـــــطة الرئيســ    مراكز االتصال.  ٣                التعليم . ٢                 التدريب .  ١االنشــ
 

ا الرئيسية من خالل :     األنشطة الرئيسية للشركةوصف     -القطاعات التالية :تمارس الشركة أنشط
  

  التدريب النشاط االول : قطاع  .١
يـة ، االدارة ، ـي ، اللغـة االنجل ى الحاسب اال  ويشمل هذا القطاع التدريب بكافة مجاالته سواء لالفراد أو الشركات . ويضم التدريب ع

رهــا ــي مجــاالت التجميــل والشــعر للســيدات وغ ــي االســهم ، التــدريب  ــى التــداول  ، ومشــاريع شــركة أرامكــو التدريبيــة وأصــبحت  التــدريب ع
  مسؤولية تطوير األعمال تحت هذا القطاع .

ي    ) من مبيعات الشركة% 37( ٢٠١٧وهذا القطاع نسبة مبيعاته 
  

  التعليم النشاط الثاني : قطاع  .٢
  

ن ى قسم  املشاريع الجامعية   -        املدارس والروضات   -      : ينقسم إ
 

  والروضات :املدارس- 
 

ـــى  - ي  %١٠٠مـــدارس الـــدمام تعمـــل االن بطاقـــة إســـتعابية وصـــلت إ ـــى حـــوا ـــا إ ا  لتصـــل  الطاقـــة االســـتعابية ف طالبـــة  ٢٠٠٠وتـــم توســـع
 وطالب.

 

ر  - ي سبتم ا  ي املغرزات تم البدء بالعمل  ى ٢٠١٥مدارس الرياض  ا االستعابية تصل إ طالب وطالبة . وهذه مدارس  ٣٥٠٠م ، وطاق
ـي قرطبـة بطاقـة إسـتعابية  ـي  ــي  ٢٠طالبـة ملـدة  ٢٨٠٠ملـك للشـركة ،وتـم إسـتئجار مجمـع مـدارس  سـنة وقـد بـدأ تشـغيل هـذه املـدارس 

ر   م . ٢٠١٦شهر سبتم
 

ي  فتتاحاهللا  مشيئةم بتيس - ي جدة  ر أوائل مدارس   بإذن هللا. طالب وطالبة ٢٥٠٠االستعابية  اوستكون طاق ٢٠١٨عام شهر سبتم
 



 

 
١٣ 

 

ــي الريــاض و تــم إعــادة تأهيــل - ــي مدينــة ال الروضــات ، لــدى الشــركة روضــة مســتقلة  ــ لواحــدة أخــرى  ــي  ظهــرانمب ــي تشــغيلها  تــم البــدء 
ر  ــذا الخصــوص  ٢٠١٦ســبتم ن ، وقــد تــم توقيــع إتفاقيــة  م ، وهنــاك خطــة النشــاء العديــد مــن الروضــات بالتعــاون مــع مطــورين عقــاري

ــا ٢٠١٥خــالل النصــف األول مــن العــام  ــي مدينــة الريــاض تصــل الســعة االســتعابية لكــل م ــي طــور البنــاء   ٥٠٠م وهنــاك ثــالث روضــات 
ر عام طالب و  ي سبتم ي تشغيلها   .  ٢٠١٨طالبة ومن املتوقع أن يتم البدء 

اء ال الشركة ا - ى وشك االن ائية ااملر من ن ع ي عبارة عـن مجمـع تعليمـ بسـعة إسـتعابية لحل ال ر و طالبـة و  طالـب ٢٥٠٠بناء أرض الخ
ر  ي سبتم  م .٢٠١٩ومن املتوقع أن يتم تشغيل املجمع التعليم 

  

ـــاءلشـــركة كـــذلك تقـــوم ا -  ٢٠٠٠ســـتعابية اة  طاقـــببرابـــغ مدينـــة امللـــك عبـــدهللا االقتصـــادية ـــي بنـــاء مـــدارس لاخيص الالزمـــة ـــر ال حاليـــًا بأ
ر  ونتوقعطالب وطالب  ي سبتم ي التشغيل   م.٢٠١٩البدء 

 

ي مدينة الدمام ملدة اقامت الشركة ب - ا  ٢٠ستئجار مدارس االشراق   طالبة ٧٠٠ستعابية ا اال طاقطالبة وتصل  ٧٠٠عاما ويوجد 
 

 : املشاريع الجامعية- 
 

ر الكــــادر االكــــاديم  - ـــى تــــوف ـ ــــي هــــذه املشــــاريع ع ركــــز العمــــل  رية للعديــــد مــــن الجامعــــات الســــعودية وي و تشــــمل تشــــغيل الســــنوات التحضــــ
ر وأســـس علميـــة تضـــعها الجامعـــات وتقـــوم الشـــركة بـــإدارة املـــوارد البشـــرية  رية حســـب معـــاي الشـــركة  ىللجامعـــات ولـــدللســـنوات التحضـــ

ـــي قطـــاع التعلـــيم منافســـة حـــادة بصـــفته يخضـــع لنظـــا، جامعـــات ســـعودية  سخمـــ ٢٠١٧خـــالل العـــام  م املنافســـات ويشـــهد هـــذا القســـم 
ى عقدين لتشغيل السنوات التحض٢٠١٧وحصلت الشركة خالل العام  ،واملناقصات الحكومية رية  وهما عقد جامعة امللـك خالـد م ع

ي بحو  وتقدر قيمته يمليون ريال  أحدى عشر ا ي العقـود سـبعة ن ريال مالي خمسة ، وعقد جامعة بيشة وتقدر قيمته بحوا ليصـل إجمـا
 . عقود مع الجامعات 

  

 مراكز االتصالالنشاط الثالث : قطاع  .٣
 

ـــي خـــالل الســـنوات املاضـــية بفضـــل هللا ثـــم بفضـــل % ٣٨يمثـــل هـــذا القطـــاع ( ) مـــن دخـــل الشـــركة . ولقـــد نمـــا هـــذا القطـــاع نمـــوا ملحوظـــا 
ر كــــوادر  ــــى تــــوف ــــى العديــــد مــــن العقــــود مــــن جهــــات حكوميــــة وخاصــــة . ويعمــــل هــــذا القســــم ع فريــــق العمــــل الــــذي إســــتطاع أن يحصــــل ع

ـــي معظـــم العقـــود للعمـــل إمـــا لـــدى العميـــل  أو لـــدى الشـــرك ا ســـعودية  ـــ يـــتم تحـــدي اتـــه التقنيـــة املتقدمـــة وال ـــ هـــذا القســـم بتجه ة ويتم
  بإستمرار.  

  

 
  

  
  
  

37%

25%

38% التدريب

التعليم

مراكز االتصال



 

 
١٤ 

 

ي : ى النحو التا ي النتائج ع ي حجم أعمال الشركة وإسهامها  ر هذه األنشطة الرئيسية     -تأث
  

  نوع النشاط  م
  إيرادات النشاط 

ــــبة   % ـــــ   النسـ
  االف الرياالت

  ٢٩  ٢٠٤٠٠٠  التدريب  ١
  ٢٥  ١٧١٠٠٠  التعليم   ٢
  ٣٨  ٢٧٤٠٠٠  مراكز االتصال   ٣

ي    ـــا ــ ـــ ــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــ ـــ ــ ـــــــ ــــــــ ــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ــ   % ٩٢    اإلجمـ
  

  وصف االنشطة الرئيسية للشركة التابعة :
ـــــــــحاس  النشاط االول : .١ ــ يـ  ب أ
يةالنشاط الثاني :  .٢  لغة إنجل
 تدريب إداري النشاط الثالث :  .٣

ي : ى النحو التا ي النتائج ع ي حجم أعمال الشركة وإسهامها  ر هذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة     -تأث
  

  نوع النشاط  م
  إيرادات النشاط  

ـــــــــبة   %   النسـ
  االف الرياالت

ي  ١   ٢  ١٤٠٠٠  حاسب أ
ية  ٢   ١  ٩٠٠٠  لغة إنجل
  ٥  ٣٧٠٠٠  تدريب إداري  ٣

ي    ـــا ــ ـــ ــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــــــــ ــ ـــ ــ ــ   % ٨    اإلجمـ
 

 ألعمال الشركة . والتوقعات املستقبلية خطط وقرارات الشركة املهمة  -١٦
  

  ــي هــذا القطــاع ومــن املتوقــع النمــو بنســبة   التــدريب :ــي قطــاع ــى نهــج التوســع املــدروس  م مقارنــة ٢٠١٨ــي عــام  % ٥تســتمر الشــركة ع
  م٢٠١٧بعام 

  

   ــي موضــوع املــدارس ، قــرر املجلــس تمويــل هــذه التوســعات مــن خــالل  التعلــيم :ــي قطــاع لكــي تفــي الشــركة بخططهــا التوســعية وخاصــة 
ن لشــراء  ــا ثــم تقــوم الشــركة بإســتئجار تلــك املنشــأت ملــدة التقــل عــالبحــث عــن مطــورين عقــاري ــ وبنــاء املــدارس عل ،  ســنة  ٢٥ن االرا

ى كمـا  ـــــإلنش الشـركةتسـ ـي  قطـــــــــاع التعلـيم ، ) لت الخلـيج للتعلــيم ريـت تثمار عقـاري (ـــــــدوق إســـــاء صنـ ى الشــركة و مويـل التوسـعات  تسـ
ي املدارس لتصلل ى زيادة االعداد  النمـو  املـأمول ، و  ٢٠١٧ـي عـام وطالبـة طالـب  ٣١٠٠مقارنـة بــ  ٢٠١٨ عـام  ـيوطالبـة طالب  ٤٥٠٠ إ

ــى عقــود تشــغيل الســ م٢٠١٨ــي عــام  %١٠ــي املشــاريع الجامعيــة بنســبة  ي للمحافظــة ع ــي الجامعــات الســبع، والســ رية   نوات التحضــ
  م.٢٠١٧ال تديرها الشركة خالل عام 

  

  ي عام   %٥من املتوقع زيادة الدخل بنسبة من   االتصال :مراكز ي قطاع   م٢٠١٨ي هذا القطاع 
  

 .  الشركة هاتواجه ال املخاطر -١٧
  

ي :فيال قد تواجهها الشركة  تنحصر املخاطر    -ما ي
  

ـــي الجامعـــات والكليـــات التقنيـــة  املنافســـة الحكوميـــة  .١ ـــ تقـــدموالشـــركات الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة املتمثلـــة  بـــرامج مماثلـــة ملـــا تقدمـــه  ال
ي فروعها .   الشركة 

ر أنظمة العمل والعمال و   .٢ رة تغي ي املناقصات الحكوميةك رات عمل تمكن الشركة من املنافسة  ى تأش  . االجراءات الطويلة للحصول ع
ى إنخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلبا  .٣   بعض العقود الحكومية.ع
ي قطاع التعليم  . توجه الجامعات للتشغيل الذا .٤ ى إنخفاض االيرادات  رية األمر الذي قد يؤدي إ  تي للسنوات التحض



 

 
١٥ 

 

 

ــي إدارةو  ــا  هــذه املخــاطر  سياســة الشــركة  ــي ومراقب ــدف ا ــ  راتيجات والخطــط ال مــن خــالل البحــث عــن الحلــول البديلــة ووضــع االســ
ى  ــي بعــض إيــرادات تلــك االنشــطه بســبب تلــك املخــاطر  وتســ ــى ذلــك مــن نقــص  رتــب ع ــي مجــاالت أخــري عديــدة تغطــي مــا قــد ي التوســع 

ا .    الشركة دائما للحد من تلك املخاطر  ومراقب
  

ي ما أهمها من ةشركال بأنشطة رتبطةاملخاطر األحتمالية املأنواع أخري من أيضًا  وهناك   :ي
 

ى ةشركال مقدرة عدمقد تنتج عند  مخاطر ي :السيولة مخاطر .١ ر ع ا للوفاء الالزمة األموال توف اما  تدارو   .املالية باألدوات املتعلقة بال
ا السيولة مخاطر اماتأي أب للوفاء طريق متابعة التحصيل بدقة عنالكافية السيولة توفر من للتأكد بانتظام بمراقب ي تواريخ  ل للشركة 

  أستحقاقها . 
  

ى ما طرف قدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل :االئتمان مخاطر .٢ اماته، الوفاء ع ى يؤدي قد مما بال  وتعتقد مالية، خسارة األخر الطرف تكبد إ

رةال درجةالب ليست االئتمان خاطرأن أحتمالية تعرضها مل الشركة  مالية مؤسسات لدى النقد بأرصدة تحتفظخاصة وان الشركة  كب

  . جيد ائتماني تصنيف ثقة عالية و ذات وطنية
 

ر مخاطر ي :األجنبية العمالت أسعار تقلبات مخاطر .٣ رات بسبب املالية األدوات قيمة ي التغ  األجنبية العمالت صرف أسعار ي التغ

ر ملخاطرأن أحتمالية تعرضها  الشركة وتعتقد األجنبية العمالت صرفسعر  تقلباتجيدًا  اإلدارة تراقبو   درجةالب ليست الصرف أسعار تغ

رةال امش حاليا ثابت وسعره الشركة ا تتعامل ال األساسية العملة وهو السعودي الريال ي للشركة الرسمية العملة الن نظرا  كب  و

ى الرغم من وجود بعض التعامالت  .األمريكي الدوالر  مقابل بسيط   إدارة تتم و .بالنسبة لفروع الشركة خارج اململكة األجنبية بالعمالتع

ى بصفة دائمة و خاطر ومراقبة تلك امل   .منتظم أساس ع
 

 من الصادرة الحكومية واللوائح لتشريعاتل اإلمتثال عدم عن الناجمة املخاطر تتمثل:  الحكومية واللوائح التشريعات اإلمتثال مخاطر .٤

ى، و  الحكومية الهيئات أو  الرسمية الجهات ام يتعلق فيما املال سوق  هيئة تعليمات الحصر وليس املثال سبيل ع  وتطبيق واإلفصاح باإلل

رامل بمراقبة تلك  مستمرة بصفة ةشركال الخ وتقوم.....والدخل الزكاة ومصلحة العمل والصناعة ووزارة التجارة وزارة وتعليمات، املحاسبة عاي

امات كافة بمراجعةاملخاطر  وذلك  ا يلزم ما وتقديم تطلباتاملو  اإلل   .ي الوقت املحدد لذلك   املعنية للجهات م
 

ينتائج أعمالأصول الشركة وخصومها و  -١٨ رةاملالية السنوات  ها   . الخمس األخ
  

 -مقارنة نتائج االعمال :
 

  م
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  البيان

  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  قائمة الدخل ( بااللف )
  ٦٦٤٤١٢  ٧٢٤٠٠٩  ٧٢٥٩٥٣  ٦٢٩٩٦٢  ٧٠٩٩٩٢  إيرادات النشاط  ١

  ٤٨٣٠٣٢  ٥٢٩٦٦٠  ٥٤٥٧٦٩  ٤٨٢٩٦٢  ٥٣٦٣١٤  تكاليف النشاط  ٢

  ١٨١٣٨٠  ١٩٤٣٤٩  ١٨٠١٨٤  ١٤٧٠٠٠  ١٧٣٦٧٨  مجمل الربح  ٣

  ٩٩٤٢٨  ١٠٥٤٤٥  ١٠٨٠٠٩  ١١٠٣٢١  ١٢٢٣٧٨  مصاريف إدارية وعمومية  ٤

ي –االيرادات األخرى   ٥   ٢٨٥٧  ٣١٥١  ٢٦٥٩  ٩١٩٩  ٥٨٩١  صا

  ٢١٧٤  ٢٦٠٠  ٣٥٧٩  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  الزكاة  ٦

  ٣٨٠٥  ٣٣٩١  ٢٣٦٦  ٣٢٦  ٢٥٩٤  حقوق األقلية  ٧

ي الربح  ٨   ٧٨٨٣٠  ٨٦٠٦٤  ٦٨٨٨٩  ٤٣٥٥١  ٥٢٥٩٧  صا
  



 

 
١٦ 

 

     -مقارنة االصول والخصوم :

  م
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  البيان

ي  ( بااللف )   ريالالف   ريالالف   ريالالف   ريالالف   ريال الف   املركز املا
  ٣١٥٨٣٧  ٣٩٠٨٠٨  ٤٥٨١٧٩  ٤١١٢٤٣  ٤١٤٠٣١  موجودات متداولة  ١

  ١٦٥٥٤٠  ٢٣١٧٥٠  ٣٥٣٥١١  ٣٣٢٧٩١  ٣٩٥٦٢٠  مطلوبات متداولة  ٢

  ١٥٠٢٩٧  ١٥٩٠٥٨  ١٠٤٦٦٨  ٧٨٤٥٢  ١٨٤١١  رأس املال العامل  ٣

  ٥٧٧٣٠  ٥٧٥٦٧  ٥٥٣٥٨  ٥٦٩٨٩  ٥٧٤٧٢  األصول األخرى طويلة األجل  ٤

  ٤٢٦٥١٢  ٤٩٩٦٤٣  ٦١٧٦٨٠  ٦٨٠٢٧٢  ٧٩٢٧١٩  األصول الثابتة  ٥

ي املوجودات  ٦   ٤٨٤٢٤٢  ٥٥٧٢١٠  ٦٧٢٦٣٨  ٧٣٧٢٦١  ٨٥٠١٩١  إجما

  ١٦٥٥٤٠  ٢٣١٧٥٠  ٣٥٣٥١١  ٣٣٢٧٩١  ٣٩٥٦٢٠  املطلوبات املتداولة  ٧

  ١٥٥٤٢٩ ١٨١٦٤٨  ١١٤٠٥٠  ١٦٣١١٢  ١٨١٥٢٥  األجلقروض طويلة   ٨

  ٣٤٤٨٥  ٤٩١٧٠  ١٢٦٨٦٧  ١١٥٣٥١  ١٢١٢٢٩  املطلوبات اآلخرى   ٩

ى املطلوبات ١٠   ٣٥٥٤٥٤  ٤٦٢٥٦٨  ٥٩٤٤٢٨  ٦١١٢٥٤  ٦٩٨٣٧٤  إجما

  ٣٠٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  رأس املال املدفوع ١١

  ١٣٠١٩٤  ١٣٥٤٤٩  ١٣٦٣٨٩  ١٢٨٧٩١  ١٦٦١٢٧  االحتياطيات واألرباح املدورة ١٢

ن ١٣   ٤٣٠١٩٤  ٤٨٥٤٥٠  ٥٣٦٣٨٩  ٥٣٧٢٥٠  ٥٦٦١٢٧  حقوق املساهم

ي الخصوم وحقوق  ١٤ ن إجما   ٨٠٠٠٧٨  ٩٤٨٠١٨  ١١٣٠٨١٧  ١١٤٨٥٠٤  ١٢٦٤٥٠١  املساهم
 

ي إيرادات الشركات التابعة -١٩ ي إيرادات الشركة وإجما ي إلجما  .  تحليل جغرا
  

ي إيرادات الشركة :  ي إلجما   التحليل الجغرا
 

  السنة  م
  اململكة املتحدة  مصر  االمارات العربية  السعودية  البيان

  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االيرادات
١  

٢٠١٧  

ي         ٩٠٠٠٠  حاسب أ
ية  ٢         ٩٠٠٠٠  لغة إنجل
        ٧٥٠٠٠  املشاريع التعليمية  ٣
        ٢٧٣٠٠٠  مراكز االتصال  ٤
        ٢٤٠٠٠  تدريب إداري  ٥
        ٩٦٠٠٠  املدارس  ٦
  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االيرادات  السنة  م
١  

٢٠١٦  

ي         ٩٤٠٠٠  حاسب أ
ية  ٢         ٥٠٠٠٠  لغة إنجل
        ٩٣٠٠٠  املشاريع التعليمية  ٣
        ٢٤٣٠٠٠  مراكز االتصال  ٤
        ٢٢٠٠٠  تدريب إداري  ٥
        ٧٠٠٠٠  املدارس  ٦

                  



 

 
١٧ 

 

ي إيرادات الشركات التابعة :  ي إلجما   التحليل الجغرا
    

  السنة  م
  اململكة املتحدة  مصر  االمارات العربية  السعودية  البيان

  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االيرادات
١  

٢٠١٧  

ي     ٢٠٠٠  ١٢٠٠٠    حاسب أ

ية  ٢   ٩٠٠٠  -  -    لغة إنجل

  -  -  ٣٧٠٠٠    تدريب إداري   ٣

  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االيرادات  السنة  م
١  

٢٠١٦  

ي     ٢٣٠٠  ١١٠٠٠    حاسب أ

ية  ٢   ٥٨٠٠        لغة إنجل

      ٣٩٠٠٠    تدريب إداري   ٣
  

	

ي النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات  اتضاح ألي فروقيإ -٢٠ ا الشركة جوهرية  	.أعلن
 

ـــــــان  م   البيـــــــــ
رات (+) أو(  ٢٠١٦عام   ٢٠١٧عام  ر  )-التغ   نسبة التغ

  %  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت

  ١٢٫٧  ٨٠٠٣٠+   ٦٢٩٩٦٢  ٧٠٩٩٩٢  االيرادات  ١

  ١١  ٥٣٣٥٢+  ٤٨٢٩٦٢  ٥٣٦٣١٤  املبيعاتتكلفة   ٢

ي الربح من التشغيل  ٣   ١٨  ٢٦٦٧٨+   ١٤٧٠٠٠  ١٧٣٦٧٨  إجما

  ١١  ١٢٠٥٧+   ١١٠٣٢١  ١٢٢٣٧٨  مصروفات األعمال الرئيسية  ٤

  ٣٩٫٨  ١٤٦٢١+   ٣٦٦٧٩  ٥١٣٠٠  الربح من العمليات الرئيسية  ٥

  ٤١-  ٤١٠٨ -  ٩٩٩٩  ٥٨٩١  االيرادات األخرى   ٦

  -  ١-  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  يخصم الزكاة  ٧

  ٦٩٥  ٢٢٦٨+   ٣٢٦  ٢٥٩٤  يخصم حقوق األقلية  ٨

ى الربح  ٩   ٢٠٫٧٧  ٩٠٤٦+   ٤٣٥٥١  ٥٢٥٩٧  صا



 

 
١٨ 

 

  

  
  

ن .   -٢١ ن القانوني ر املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب  إيضاح ألي أختالف عن معاي
  

ر حسب الصحيح بالشكل الشركة سجالت إعداد تم ن الهيئة عن الصادرة املحاسبية املعاي ن السعودية للمحاسب  أي يوجد وال القانوني
ر عن واختالفات فروقات ن الهيئة السعودية عن الصادرة املطبقة املحاسبة معاي ن للمحاسب  .اإلفصاح تطلب القانوني

 

ـــا ، الشـــركات التابعـــة إســـماء ل بصـــبيـــان مف -٢٢ ـــا ونشـــاطها الرئيســـ والدولـــة املحـــل الرئيســـ لعمليا وراس مالهـــا ونســـبة ملكيـــة الشـــركة ف
 .  والدولة محل تاسيسها 

 

  

  رأس مالها  أسم الشركة التابعة  م
نسبة ملكية 
ا   الشركة ف

  نشاطها
  الرئيس

  الدولة املحل
ا   الرئيس لعمليا

  الدولة محل التأسيس

  االمارات العربية املتحدة  االمارات العربية املتحدة  تدريب  % ٨٠  درهم ٥٠٫٠٠٠  السريعةشركة مجموعة األرض   ١

٢  
  شركة الخليج للتدريب

  وتقنية املعلومات
  جمهورية مصر العربية  جمهورية مصر العربية  تدريب  % ٥٧  جنيه ٤٫٥٠٠٫٠٠٠

  االمارات العربية املتحدة  العربية املتحدةاالمارات   تدريب  % ١٠٠  درهم ١٫٠٠٠٫٠٠٠  أكادمية اون الين للتداول   ٣

٤  
  الشركة التطبيقية لخدمات

  الوسائل الرقمية
  االمارات العربية املتحدة  االمارات العربية املتحدة  تدريب  % ٩٠  درهم ٢٫٥٠٠٫٠٠٠

ي ميدل إيست  ٥ ن كو   العربية املتحدةاالمارات   االمارات العربية املتحدة  تدريب  % ٥١  درهم ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  شركة فرانكل

رلي ١٫٦٠٦٫٦٣٩  شركة لينجيوفون مليتد  ٦   اململكة املتحدة  اململكة املتحدة  تدريب  % ١٠٠  إس

  االمارات العربية املتحدة  جمهورية مصر العربية  برامج  % ٦٠  جنيه ٢٥٠٫٠٠٠  شركة جوب زيال  ٧
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 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .   - ٢٣
  

   .للشركة التابعة الشركات عن صادرة دين أدوات أو أسهم أي يوجد ال
 

ي  توزيع  -٢٤    أرباح االسهم سياسة الشركة 
  

ى الصافية السنوية األرباح توزيع ي الشركة سياسة تعتمد  خصم بعد  للشركة األساس النظاماملادة السابعة واالربعون من ب ورد ما ع
ى وذلك األخرى  والتكاليف العمومية املصروفات جميع   : اآلتي الوجه ع
 

ي من)  %١٠(  يجنب .١  بلغ م التجنيب هذا وقف العادية العامة الجمعية تقرر  أن ويجوز  للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صا

 .املدفوع املال رأس من)  %٣٠(   املذكور  االحتياطي

ى بناء العادية العامة للجمعية .٢ راح ع ي مننسبه معينه  تجنب أن اإلدارة مجلس اق ي احتياطي لتكوين األرباح صا لغرض أو  يخصص  اتفا

 أغراض معينة يحددها مجلس االدارة . 

 قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر  أن العادية العامة للجمعية .٣

ى اإلمكان ن ع ي من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية  .املساهم ي اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صا  ملعاونة أو الشركة لعام

 .املؤسسات هذه من اً قائم يكون  ما

ي من يوزع .٤ ى ذلك بعد البا ن ع ي حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية  املدفوع الشركة رأسمال من)  %٥(  تمثل نسبة املساهم أو ع

 .ي هذا الشأن  

ن السادسة واملادة ،االساس  النظام من العشرون املادة ي املقررة األحكام مراعاة مع .٥ يخصص بعد ما تقدم  الشركات نظام من والسبع

ي مبلغًا لصرف م ى اإلدارة، مجلس كافأةمن البا  .  العضو  يحضرها ال الجلسات عدد مع متناسباً  ةاملكافأ هذه استحقاق يكون  أن ع

ا بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك بعد إستيفاء الضوابط واملتطلبات  .٦ ى مساهم ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية ع

ي هذا الشأن .   املوضوعة من الجهات املختصة 

ي إجتماعه املنعقد يوم  .٧  م ٢٨/٠٣/٢٠١٨املوافق هــ ١١/٠٧/١٤٣٩ االربعاءأو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم 

ي : للجمعية لكل سهم وتمثل  ) ريال٠٫٥٠( بمقدار  مليون ريال )عشرون ريال (  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة  توزيع أرباح نقدية - ١- العامة بما ي

وسوف تكون أحقية األرباح  العامةوالجمعية ة املختصة يبعد أخذ موافقة الجهات الرسم  ، وذلك للسهم ) من القيمة اإلسمية%٥(

ن اية يوم النقدية للمساهم ن بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق املالية ( تداول) ب التداول الذي تنعقد فيه الجمعية  املسجل

 .العلم أن األرباح النقدية لن تشمل أسهم املنحة مع قًا.موعدهما الح العامة والذي سوف يتم تحديد
 
 

  نسب االرباح ال تم توزيعها خالل السنة
رح  نسبة االرباح املق
اية السنة ي    توزيعها 

ي االرباح   إجما
  م٠٠/٠٠/٢٠١٧  م٠٠/٠٠/٢٠١٧  م٠٠/٠٠/٢٠١٧  

  بالريال السعودي  %  %  %  %  النسبة

ي   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥  ٠  ٠  ٠  االجما

  
  
  
  

 



 

 
٢٠ 

 

ن  -٢٥ ي التصويت تعود ألشخاص ( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي ي فئة األسهم ذات األحقية  وصف ألي مصلحة 
م ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة  ي تلك الحقوق خالل السنة  ٤٥وأقربا ر  من قواعد التسجيل واإلدراج ، وأي تغي

رة .   املالية االخ
  

ن اإلدارة وكبار مجلس أعضاء عدا ألشخاص تعود التصويت ي األحقية ذات األسهم فئة ي مصلحة أي توجد ال م التنفيذي  أبلغو وأقربا
رة . و أ بتلك الشركة ي تلك الحقوق خالل السنة املالية االخ ر    أي تغي

  
 

ن  دارةاإل عضاء مجلس وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود أل  صلحةألي م وصف -٢٦ موكبار التنفيذي أدوات أو ي أسهم  وأقربا
ي تلك املصلحة أو تلك ال الشركةدين  ر  ا التابعة وأي تغي رةأو أي من شركا   . حقوق خالل السنة املالية االخ

 

مدارة إعضاء مجلس وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود أل  وصف ألي مصلحة أو أدوات دين ي أسهم  الشركة وأقربا
  الشركة

  اسم من تعود له املصلحة  م
  عدد االسهم
 بداية العام

نسبة امللكية 
 بداية العام

  عدد االسهم
  اية العام

نسبة امللكية 
 اية العام

ر ي التغي   صا
نسبة 
ر   التغي

د  ١   ---   ---   ٧  ٢٫٨٠٠٫٠٠٠٠  ٧  ٢٫٨٠٠٫٠٠٠٠  عبد العزيز بن حماد البل

  ---   ---   ٤  ١٫٦٠١٫١٤٢  ٤  ١٫٦٠١٫١٤٢  الراشدعبد العزيز بن راشد   ٢

ي الشدوي   ٣   ---   ---   ١٠٫٩٢  ٤٫٣٦٦٫٦٦٦  ١٠٫٩٢  ٤٫٣٦٦٫٦٦٦  أحمد بن ع

  ---   ---   ٣٫٣٩  ١٫٣٥٤٫٢٨٥  ٣٫٣٩  ١٫٣٥٤٫٢٨٥  أحمد بن محمد السري  ٤

  ---   ---   ١٠٫٨  ٤٫٣٢٠٫٠٠٠  ١٠٫٨  ٤٫٣٢٠٫٠٠٠  الوليد بن عبد الرزاق الدريعان  ٥

  ---   ---   ٠٫٠٠٩  ٣٩٠٠  ٠٫٠٠٩  ٣٩٠٠  الرقطانبن عبد الرحمن عبد العزيز   ٦

  ---   ---   ٠٫٠٠٢  ١٠٠٠  ٠٫٠٠٢  ١٠٠٠  القويزبن عبد الرحمن عبد العزيز   ٧

  ٠٫٠١٢٥  ٥٠٠٠  ٠٫٠٣٧٥  ١٥٠٠٠  ٠٫٠٢٥  ١٠٠٠٠  اليح بن عبد العزيز  عبد املحسن  ٨

  --   --   ٢٫٣٩  ٩٥٧٫٩٢١  ٢٫٣٩  ٩٥٧٫٩٢١  شركة الخليج القابضة  ٩

  --   --   ٠٫٠٠٠٠٠٢٥  ١  ٠٫٠٠٠٠٠٢٥  ١  بن عبدالرحمن مسعودجادوة   ١٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

م وصف ألي مصلحة ن وأقربا   الشركةأو أدوات دين ي أسهم  وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لكبار التنفيذي
  اسم من تعود له املصلحة  م

  عدد االسهم
 بداية العام

نسبة امللكية 
 بداية العام

  عدد االسهم
  اية العام

نسبة امللكية 
  اية العام

ر ي التغي   صا
نسبة 
ر   التغي

  --   --   ٠٫٠٢٢  ٨٧٦١  ٠٫٠٢٢  ٨٧٦١  خالد سعيد جعري الغامدي  ١

  

م وصف ألي مصلحة ن وأقربا   ات التابعة الشركأو أدوات دين ي أسهم وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي

  اسم من تعود له املصلحة  م
  عدد االسهم
  بداية العام

نسبة امللكية 
  بداية العام

  عدد االسهم
  اية العام

نسبة امللكية 
  اية العام

ر ي التغي   صا
نسبة 
ر   التغي

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ال يوجد   ١



 

 
٢١ 

 

 

ى الشركة بـاألالف . -٢٧  املعلومات املتعلقة بالقروض ع
  

  م
أسم الجهة املانحة 

  القرضللقرض ورقم 

مبلغ أصل 
  تاريخ االستحقاق  مدة القرض  القرض

املديونية أول 
  ٢٠١٧العام 

املديونية   حركة القرض خالل العام
أخر العام  

  سالب  موجب  ٢٠١٧

  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت  االف الرياالت

  ١٣٠٠٠  ١٣٠٠٠  ١٣٠٠٠  ١٣٠٠٠ ١٧/٠٤/٢٠١٨  سنة  ١٣٠٠٠  ١ - بنك الرياض   ١

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ ٠٧/٠٦/٢٠١٨  سنة  ٢٠٠٠  ٢ - بنك الرياض   ٢

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ ٢١/٠٨/٢٠١٨  سنة  ١٠٠٠٠  ٣ - بنك الرياض   ٣

  ٢٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠  ١٠/٠٥/٢٠١٨  سنة  ٢٥٠٠٠  ٤ - بنك الرياض   ٤

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠  ١/١١/٢٠١٨  سنة  ١٥٠٠٠  ٥ - بنك الرياض   ٥

  ٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠ ٠  ٠  سنة  ١٥٠٠٠  ٦- بنك الرياض   ٦

  ٣٠٠٠  ٦٠٠٠  ٠  ٩٠٠٠  ٣٠/٠٦/٢٠١٨  أشهر ٦  ٩٠٠٠  ٧- بنك الرياض   ٧
                  

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢٧/٠٦/٢٠١٨ سنة  ١٠٠٠٠  ١ -البنك العربي   ٨

  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٠/٠٥/٢٠١٨  سنة  ١٥٠٠٠  ٢ -البنك العربي   ٩

 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠ ١٨/٠٤/٢٠١٨  سنة  ٢٠٠٠٠  ٣ -البنك العربي   ١٠

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٨/٠٨/٢٠١٨ سنة  ١٥٠٠٠  ٤ -البنك العربي  ١١

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠ ١٢/٠٧/٢٠١٨  سنة  ١٠٠٠٠  ٥ -البنك العربي   ١٢

 ٨٠٠٠ ٢٠٠٠٠  ٢٣٠٠٠  ٥٠٠٠  ٣٠/٠١/٢٠١٨ ثالثة أشهر  ٥٠٠٠  ٦ -البنك العربي  ١٣

 ١٧٧٩٦٢ ٢٤٧٠٧ ٤٩٤١٤  ١٥٣٢٥٤ ٠  سنوات ٧  ١٥٣٢٥٤  ٧ -البنك العربي   ١٤
               

ي  ١٥  ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠  ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠  ٢٦/٠٥/٢٠١٨  ستة أشهر  ١٢٠٠٠  ١ -بنك الراج

ي   ١٦  ٨٠٠٠ ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٧/٠٣/٢٠١٨ ستة أشهر  ٨٠٠٠  ٢ -بنك الراج

ي   ١٧  ٣٥١٤٥ ١١٩٠٠  ٠  ٤٧٠٤٥  ٢٤/١٢/٢٠١٨  سنوات ٥  ٤٧٠٤٥  ٣ -بنك الراج
                

ي   ١٨  ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٧/٠٤/٢٠١٨ أربعة أشهر  ١٥٠٠٠  ١ - البنك األه

ي   ١٩  ٥٠٠٠ ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ ١٧/٠٧/٢٠١٨  ستة أشهر  ٥٠٠٠  ٢ - البنك األه
                

ريطاني  ٢٠  ٨٠٠٠ ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  ١٧/٠٧/٢٠١٨ ستة أشهر  ٨٠٠٠  البنك ال
                

  ٢١٤٠٠  ١٥٠٠٠  ٢١٤٠٠  ١٥٠٠٠  ١٢/٠٤/٢٠١٨  ستة أشهر  ١٥٠٠٠  البنك الفرنس  ٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع    ٤٣٠٥٠٦ ٢٧٥٦٠٧  ٢٩٣٨١٤  ٤١٢٢٩٩      ٤٢٧٢٩٩  املجمــــــــــ
  
  
  
  



 

 
٢٢ 

 

  
  

ا أو  -٢٨ ة أصدر وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشا
ا الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .   منح

  

ا الشركة خالل  ال توجد ا أو منح ة أصدر أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشا
  وال يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة . م  ٢٠١٧السنة املالية 

 

أو مذكرات حق أكتتاب ، أو حقوق  وصف ألي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية -٢٩
ا الشركة .  ا أو منح ة أصدر  مشا

  

ي أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق أي  ال يوجد حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ا
ا الشركة ا أو منح ة أصدر   .  مشا

 

ن - ٣٠ رداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمي ب رداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس  وصف ألي أس
ا التابعه .  ا شركا ر ا الشركة، وتلك ال أش ر   االوراق املالية املدرجة ال أش

  

رداد أو شراء أو إلغاء من جانب الش ال يوجد ن االوراق أي إس رداد وقيمة االوراق املالية املتبقية مع التمي ب ركة ألي أدوات دين قابلة لالس
ا التابعة ا شركا ر ا الشركة وتلك ال أش ر   .  املالية املدرجة ال أش

 

رة ( عدد أجتماعات مجلس اإلدارة ال ُعقدت خالل  - ٣١   .  ) م ٢٠١٧ السنة املالية االخ
  

رة  عدد ( ي :٣) أجتماعات حضوريًا وعدد (٤عقد مجلس االدارة  خالل السنة املالية  االخ    - ) قرارات بالتمرير وذلك حسب البيان التا
  

  

   االعتذار عن الحضور    - X                 الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة    -                           الحضور أصالة     - √          

  أسم العضو   م

  وسجل الحضور  ات تاريخ االجتماععدد و 
  محاضر االجتماع الحضوري 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرارات بالتمرير 

٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

٢٠/
٠٢/

٢٠
١٧

  

١٦/
٠٤/

٢٠
١٧

  

٢٢/
١١/

٢٠
١٧

  

٢٥/
١٢/

٢٠
١٧

  

٢١/
٠٥/

٢٠
١٧

  

١٨/
٠٦/

٢٠
١٧

  

١٧/
١٠/

٢٠
١٧

  

د  ١   √  √  √  √  √  √  √ االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البل

  √  √  √  √  √  √  √ األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد  ٢

ي أحمد الشدوي   ٣   √  √  √    √  √  √ األستاذ/ أحمد بن ع

  √  √  √  √  √  √  √ األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري   ٤

  √  √  √  √  √  √  √ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز  ٥

  √  √  √  √  √  √  √ األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان  ٦

  √  √  √  √  √  x  x املهندس/ عبد املحسن بن عبد العزيز اليح  ٧

  √  √  √ √ √  √  √ عبدالرزاق صالح الدريعاناملهندس/ الوليد بن   ٨



 

 
٢٣ 

 

ن   - ٣٢ رة (  خالعدد طلبات الشركة لسجل املساهم  . م )  ٢٠١٧ل السنة املالية االخ
  

  ب الطلب اسبأ  تاريخ الطلب   عدد الطلبات 

ر عاديةلعقد   م١٦/٤/٢٠١٧  ١   جمعية عامة غ

  جمعية عامة عاديةلعقد   م١٣/٦/٢٠١٧  ٢

ر عاديةلعقد   م٢١/١١/٢٠١٧  ٣   جمعية عامة غ
 

ن الشركة وطرف ذي عالقة .  -٣٣        وصف ألي صفقة ب
  

ن الشركة وطرف ذي عالقةأي ال يوجد    .  صفقة ب
 

ا مصلحة ال ود ــــعقالعمال أو األ   - ٣٤ ا، أو كانت ف ـا أو ـــــد أعضاء مجلس إدارة الشـــــحأل تكون الشركة طرفا ف ن ف ركة أو لكبـار التنفيـذي
م، الي شخص ذي عأل   قة بأي م

  

ا مصلحة يوجد  ا مع شركات مملوكة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة ولهم ف ي وذلك عقود الشركة طرفًا ف ى النحو التا    -: ع
  

رونية منللشركة جار مب ئإستالعقد االول : عقد  ات االلك   . شركة الفلك للمعدات والتجه

  العمل أو العقد  طبيعة  م
  مبلغ

العمل أو 
  العقد

  مدة
  العمل او العقد

  شروط
  العمل أو العقد

  أسم العضو 
  صاحب املصلحة

ات  جار مب منئإستعقد   ١ شركة الفلك للمعدات والتجه
رونية اململوكة إلعضاء مجلس االدارة أصحاب  االلك

) ٤٠٠٠بمساحة (الخليج للتدريب والتعليم شركة املصلحة ل
ر مربع  ربمع شركة أرامكو ملشروع م   مدينة الخ

١٫٠٨٠٫٠٠٠ 
 ريال سنويًا 

  سنوات ٧
  

  أعمال أعتيادية 
  بدون أي شروط 
  أو مزايا تفضيلية

د   عبد العزيز بن حماد البل
  عبد العزيز بن راشد الراشد  ٢
ي الشدوي   ٣   أحمد بن ع
  أحمد بن محمد السري   ٤

  

ر مكاتب العقد الثاني : عقد  رونية . لشركة الخليج للكمبيوتر من الشركة تأج   واملعدات االلك

  العمل أو العقد طبيعة  م
  مبلغ

  العمل أو العقد
  مدة

  العمل او العقد
  شروط

  العمل أو العقد
  أسم العضو 

  صاحب املصلحة

ر مكاتب لشركة الخليج للكمبيوتر عقد   ١ اململوكة تأج
ي املب اململوك إلعضاء مجلس االدارة أصحاب املصلحة  

بمساحة  مدينة الرياضوالتعليم بالخليج للتدريب لشركة 
ر مربع ١٣٦٦(   ) م

١٫٣٦٦٫٠٠٠ 
  ريال سنويًا 

  سنوات ٣
  

  أعمال أعتيادية 
  بدون أي شروط 
  أو مزايا تفضيلية

د   عبد العزيز بن حماد البل
  عبد العزيز بن راشد الراشد  ٢
ي الشدوي   ٣   أحمد بن ع
  أحمد بن محمد السري   ٤

  

رونية .لشركة المن أتفاقية تقديم خدمات إستشارية :  العقد الثالث ات االلك   شركة الفلك للمعدات والتجه

  العمل أو العقد طبيعة  م
  مبلغ

  العمل أو العقد
  مدة

  العمل او العقد
  شروط

  العمل أو العقد
  أسم العضو 

  صاحب املصلحة

الخليج للتدريب أتفاقية تقديم خدمات إستشارية من شركة   ١
رونية والتعليم  ات االلك لشركة الفلك للمعدات والتجه
 المج يمجلس االدارة أصحاب املصلحة  إلعضاء اململوكة

التوظيف واسـتقطاب العمالة املتخصصة وعمل الدورات 
ن القيام بمهامهم الوظيفة .   التدريبية ال تؤهل املوظف

١٫٥٠٠٫٠٠٠ 
  ريال سنويًا 

  سنة 
  أعمال أعتيادية 
  بدون أي شروط 

  مزايا تفضيلية أو 

د   عبد العزيز بن حماد البل

  عبد العزيز بن راشد الراشد  ٢

ي الشدوي   ٣   أحمد بن ع

  أحمد بن محمد السري   ٤
  

  

ن عن أي مكافآت .  - ٣٥  بيان ألي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي
  

ن كبار احد أو املجلس أعضاء احد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات أي يوجد ال  ي مكافآت .أ عن التنفيذي
 

ي األرباح .  - ٣٦  بيان ألي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق 
  

 . األرباح ي حقوق  أي عن الشركة مساهم أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات أي يوجد ال



 

 
٢٤ 

 

ايـة املستحقة املسددة و بيان بقيمة املدفوعات النظامية  - ٣٧ ـ  لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخري  ولـم تسـدد ح
ا .  رة املالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبا  الف

  

  
  

 بيان بقيمة أي أستثمارات أو أحتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة .   - ٣٨
  

  . أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة ال يوجد
  

ي بما اإلدارة مجلس يقر - ٣٩  :ي
 

عّدت الحسابات سجالت أن .١
ُ
 . الصحيح بالشكل أ

عّد  الداخلية الرقابة نظام أن .٢
ُ
ى أ  .بفاعلية وُنّفذ سليمة أسس ع

ىشركة ال قدرة ي يذكر شك أي يوجد ال أنه .٣  . انشاطه مواصلة ع
  

ا .  -٤٠ ا وأي معلومات متعلقة  ى القوائم املالية السنوية ، وأسبا  بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات ع
  

ى جوهرية أو مالحظات تحفظات أيمراجع الحسابات  تقرير لم يتضمن ي للعام السنوية املالية القوائم ع   . م ٢٠١٧ املا
 

ر .   -٤١ ن من أجلها ، مع بيان أسباب التوصية بالتغي رة املع اء الف ر مراجع الحسابات قبل إن  توصية مجلس اإلدارة بتغي
  

ر ب  اإلدارة مجلس توصية من  ال توجد اء قبلمراجع الحسابات  تغي رة ان َّ  الف  .  أجلها من ناملع
 

ا من قبل الشركة   -٤٢  .  وتفاصيل عن أستخدامات هذه األسهمتفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ 
  

ا من قبل الشركة .  ال يوجد   أسهم خزينة محتفظ 
 

 :الشركة قضايا - ٤٣
 

 ا الشركة ضد أو من م ٢٠١٧ املالية السنة خالل أقيمت قضايا أي وجود عدم اإلدارة مجلس يؤكد ي من % 5 تتجاوز قيم  .الشركة أصول  صا
 الشركات ي الشركاء أحد أو مجلس اإلدارة أعضاء أحد ضد م ٢٠١٧ املالية السنة خالل أقيمت قضايا أي وجود عدم اإلدارة مجلس يؤكد 

ن كبار من أياً  ضد أو التابعة  .الشركة ي التنفيذي

ى  املجلس يؤكد -٤٤ ي ماع  :ي
  

 

ى دائما الشركة تعمل .١  باإلفصاح املتعلقة واإلجراءات السياسات ذلك ي بما وتطبيقها الشركات حوكمة الئحة متطلبات استيفاء ع

 .والشفافية

ــــــــــــــــــــــان  م ــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   البيـــــــــــ

٢٠١٧  

ــــــــدد  بيان االسباب  وصف موجز لها ــ ـــــــــــ   املســـــــــ
رة  اية الف املستحق ح 

  االف الرياالت املالية السنوية ولم يسدد 

ــالزك  ١ ـــــــ ــ ــ       -  ١٩٥٠  اةــــــــــ

      -  ٣٢١٤٠  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  ٢

رات   ٣       -  ٣٤١٥  وجوازاتتكاليف تأش

ـــاالجم   ــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــ ــ يــــــــ         ٣٧٥٠٥  ا



 

 
٢٥ 

 

ية املالية السنة خالل العامة الجمعية إلنعقاد القانوني املراجع منأي طلب  الشركة تتسلم لم .٢  . املن

ن من طارئة اجتماعات بعقد مكتوب طلب أي اإلدارة مجلس رئيس يتلق لم .٣ ر أو األعضاء من اثن ية املالية السنة خالل أك  . املن

ن من الشركة تتسلم لم .٤ ر أو املال رأس من %5 يملكون  مساهم ية املالية السنة خالل العامة الجمعية بانعقاد طلباً  أك  . املن

ر ) أو%٥يملكون ( مساهمون  يطلب لم .٥ ر أو موضوع إضافة الشركة أسهم من أك ى أك  .إعداده عند العامة أعمال الجمعية جدول  إ

م من الشركة مدي من أيذمة  بإبراء لم يقم مجلس االدارة  .٦ اما   م،٢٠١٧ عام خالل الشركة تجاه ال

ى يؤدي قد ات أو قيود إجراء أي وضع يتم لم .٧  .التصويت ي حقهلحقوقة املكفولة باالنظمة و  املساهم استخدام إعاقة إ

ي املركز .٨ ى الشركة قدرة تؤكد الشركة أعمال ونتائج املا  .نشاطها ي االستمرار مواصلة ع

ر الدولية. .٩ ى اعداد قوائمها املالية وفق املعاي ي مقدرة الشركة ع  ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر 

ا، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم لم .١٠ م يعقده قرض أي تضمن لم كما إدار ر مع واحد م  .الغ

ن سواء (التصويت ي خاصة بأولوية تتمتع أسهم أو امتياز أسهم الشركة لدى ليس .١١ ا أو اإلدارة أعضاء مجلس أو للمساهم  وأن ) منسوب

ي االسمية القيمة متساوية عادية أسهم عن عبارة الشركة أسهم كل رها التصويت حقوق  ومتساوية   .النظام حسب الحقوق  من وغ

ي الحسابات مراجع يقم لم .١٢  خالل الخصوص هذا ي أتعاب أي يتلقى ولم استشارية للشركة طبيعة ذات خدمات أي بتقديم للشركة الخار

   . م٢٠١٧ ياملا العام
    

  ختاميةال كلمةال -٤٥
  

ـــى  ن الكـــرام وإ ـــى املســـاهم ة واملثمـــرة جميـــع يتقـــدم مجلـــس االدارة بالشـــكر إ ـــ ـــى جهـــودهم املتم ن بالشـــركة ع وســـوف تواصـــل الشـــركة ،  العـــامل

ى  ــ تســ ى مــن خاللهــا تلبيــة توقعــات مســاهم الشــركة.بــإذن هللا تحقيــق أهــدافها وخططهــا املســتقبلية ال ــ نســ ــا وال ــو  إل  يكــون  بــأن نتم

ية املالية للسنة األعمال نتائج عن الخليج للتدريب والتعليم  لشركة السنوي  التقرير ي لكم املقدم العرض ر  31  ي املن  نال قد م 2017 ديسم

ـىهللا  وفقنـا ولقـد  .رضـاكم ـ النتـائج تحقيـق إ ـى إطالعكـم أثنـاء ملسـتموها ال  مجلـسمـن خـالل العمـل الجـاد واملتواصـل إلعضـاء  التقريـر  هـذا ع

ن جميـع وبتعـاون  للشـركة التنفيـذي واملجلـس اإلدارة ـى الحفـاظ ـي نسـتمر وسـوف ، ةشـركال ـي العـامل  أنشـطة لجميـع واالزدهـار  النمـو مسـتوى  ع

ى هللا بإذن الشركة     .تعا

ا الخلـيج للتـدريب والتعلـيم  شـركة إدارة مجلـس أعضـاء يسـر وختامـا،  تحقيـق ـي سـاهم مـن لكـل والتقـدير الشـكر بخـالص يتقـدموا أنومنسـوب

ى الكرام مساهمينا نشكر كما اإلنجازات، هذه ا،  م الغاليةم وثقهدعمو الدائم  متعاو ع ى أيضا موصول  والشكر ي الشركة وقيادا  جميع إ

ـى النجـاح ـي شـركاؤنا رة ووفـائكم تفهمكـم ثـم عزوجـل هللا توفيـق لـوال النجـاح هـذا لنحقـق كنـا فمـا .املتواصـل دعمهـم ع  ةشـركال هـذه ملسـ

ا راتيجي ن العامة، واس ر عام م ٢٠١٨ عام يكون  بأن متمن   نا جميعًا . علي خ
  

  وهللا املوفق ،،
  رئيس مجلس االدارة

  
د   عبد العزيز بن حماد البل

  


