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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩نبذة ﻋﻦ الشركة

نبذة عن الشركة

عام  1958ميالدية كانت البداية والتأسيس لهذا الصرح،
ستون عامًا من الخبرة والعطاء جعلت الوطنية للتعليم
في مقدمة الشركات التعليمية التي تقدم خدماتها لطالب
وطالبات التعليم العام .حتى ان تم ادراجها كأول شركة في
قطاع التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في سوق
األسهم السعودي في شهر نوفمبر من العام 2018م من
خالل طرح أسهم الشركة طرحا عاما واستخدام متحصالت
الطرح لتمويل مشاريع وانشطة الشركة التوسعية.
حرصت الشركة منذ البدايات على تقديم تعليم نوعي
عالمي المستوى والتوجه ضمن إطار تربوي يتمحور حول
تحقيق أهداف محددة في المجال التعليمي ،يعتبر أهمها:
•

تنمية قدرات الطالب الذاتية.

•

تنمية شخصياتهم.

•

تهيئة الطالب والطالبات للتعليم الجامعي.

•

تطوير الكفاءات التربوية والمهارات العلمية والعملية
لدى المعلمين.

كما حصلت الشركة على عدة شهادات عالمية معتمدة،
كشهادة إدارة الجودة العالمية (آيزو  )9002وجوائز وميداليات
المشاركة ودروع التم ّيز ،مثل جائزة التم ّيز للقيادة واإلدارة
لسنوات متتالية ،فض ً
ال عن نيل بعض طالبها شرف تمثيل
المملكة في العديد من المسابقات اإلقليمية والدولية.
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تضم الشركة عدة مجمعات تعليمية قائمة في منطقة الرياض
طالب وطالبة تتوزع
ومنطقة القصيم و تتسع ألكثر من  17ألف
ﹴ
على جميع المراحل من رياض األطفال واالبتدائية والمتوسطة
المجمعات
والثانوية وبرنامج التعليم الدولي .ويعمل في هذه
ّ
مبان
مكون من قرابة  1400موظف وموظفة ،في
كاد ﹲر بشرى
ﹲ
ﹴ
دراسية أنشئت وفق أعلى المواصفات ،وجمعت بين قاعات
تعليمية وثقافية ومعامل ومختبرات علمية من جهة ،ووسائل
ترفيه وأندية رياضية من جهة أخرى ،على مساحة تقدر بأكثر
من نصف مليون متر مربع.
كما اليزال العمل قائما إلنشاء عدة مجمعات تعليمية
متكاملة والتي تم اإلفصاح عنها مسبقا في كل من منطقة
الرياض والمنطقة الشرقية .باإلضافة الى خطط الشركة
التوسعية من خالل عمليات االستحواذ على المدارس القائمة
ذات الجودة العالية مما يساهم تحقيق االنتشار الجغرافي
في جميع المناطق وفقًا للطاقات االستيعابية والدراسات
االستراتيجية االقتصادية.
اليوم يعتبر أحد النقاط المحورية في تاريخ الشركة ،حيث
أنها تجاوزت نقطة البداية لمرحلة جديدة وفق أسس
وضوابط ساهمت في رفع مستوى األداء؛ والذي بدوره
ضمن للشركة اتباعها أفضل المعايير مما يحفظ حقوق
مساهميها.

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﻟﺬاﺗﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ

ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

3

الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩الرؤية ،الرسالة ،القيم

الرؤية ،الرسالة ،القيم

الرؤية
أن نصبح المرجع الوطني األول في تشغيل المنشآت
التعليمية من خالل تعليم متمحور حول الطالب.

المصداقية والشفافية
المصداقية بالتعامل بشفافية ووضوح مع شركائنا كا ّفةً من
مستثمرين والعاملين وطالب وأولياء أمور ،وحفظ حقوق
المساهمين بصدق وأمانة.
إضفاء قيمة مضافة

الرسالة
منذ العام  1958م ،نستثمر في المعرفة والمنشآت
التعليمية لتقديم تعليم يهدف إلى بناء شخصية الطالب
حول القيادة والبحث واالبتكار.

القيم
التطوير المستدام
بتطوير أحدث الوسائل واألنشطة التعليمية واالستمرار في
تحسين أدائنا وكفاءاتنا.

بتخطي ما هو متوقع ،وإضفاء القيمة المضافة في قطاع
التعليم.
األمن والسالمة
االلتزام بتطبيق أعلى معايير األمن والسالمة في منشآتنا
التعليمية.
االنضباطية
في تقديم الخدمات التعليمية ضمن بيئة تربوية ملؤها
االنضباط واحترام األنظمة والقوانين.
العمل الجماعي
من خالل تمكين موظفينا من اتخاذ القرارات وإنجاز الهدف
وفق معايير قياسية .اإلبداع واالبتكار اإلبداع بإطالق روح
المبادرة ،لنمضي نحو األفضل ونجذّ ر ثقافة االبتكار.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ها نحن اليوم ننهي مسيرة « السنة األولى » في السوق
المالية السعودية ،كأول شركات التعليم العام انضمامًا
للسوق.
حيث رسمت الشركة استراتيجيتها بشكل متوازي مع
رؤية الوطن  2030من خالل التوسع في االستثمار في مجال
التعليم ،والتطوير من الخدمات التعليمية المقدمة لتأهيل
طالب وطالبات المملكة.
باكورة األعمال التوسعية كانت في زيادة رأس المال من
خالل طرح أسهم الشركة طرحا عاما بهدف تمويل مشاريع
الشركة .وبرغم أننا ضمن نشاط وقطاع يغلب عليه االستثمار
طويل المدى ،إال إننا وهلل الحمد حققنا عدد من اإلنجازات التي
نفخر بها ،مع التزامنا بالوعود التي طرحت من خالل نشرة
اإلصدار.
ومنها تقديم البدء في تشغيل مجمع بريدة في منطقة
القصيم عاما دراسيا كامال ،حيث تجاوزت األعداد التي تم
قبولها في المجمع التوقعات بشكل ملفت.
كما ال تزال الشركة ماضية قدما في نشاطاتها التوسعية مع
المحافظة على الجودة وتطبيق اعلى المعايير في تشغيل
وإدارة المجمعات التعليمية.

منطقة الرياض وكافة مناطق المملكة وذلك لتحقيق النمو
والعوائد التي يتطلع اليها المساهمين.
ونؤكد في الوطنية للتعليم بأننا ضمن القطاعات الحيوية
المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع ،وله صلة وطيدة بدفع
عجلة االقتصاد الوطني .حيث أن التعليم يسهم في تحويل
االقتصاد من االعتماد على مصدر واحد للدخل ،إلى اقتصاد
يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية
المبدعة والمنتجة .وهذا يحملنا مسؤولية أكبر في توفير
خدمات ومنتجات تعليمية متميزة ،لبناء مجتمع معرفي
منافس عالميًا ومحفز لإلبداع واالبتكار.
ختامًا ،أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في
إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم ،كما أشكر مجلس
اإلدارة على توجيهاتهم المستمرة وجهودهم في رسم
استراتيجيات الشركة ،والشكر الجزيل للزمالء في اإلدارة
التنفيذية وكافة منسوبي إدارات الشركة الوطنية للتربية
والتعليم على ما يبذلونه من جهود مخلصة متطلعين إلى
مزيد من النجاحات واإلنجازات.
خالد بن محمد الخضير
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم

كما تعمل الشركة على التوسع من خالل عمليات االستحواذ
وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية في
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩األهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية
األهداف االستراتيجية للشركة

نواحي القوة والمزايا التنافسية

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ

واﻟﺘﻮﺟﻪ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﺮﺑﻮي.

ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت

ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻫﻠﻲ.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮدود

ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ

اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻫﻠﻲ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎرات

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺮﻗﻲ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.

ﺑﻪ ،وﺗﻄﻮره ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة.

• •الحوكمة :حيث تتوفر القوانين واللوائح الداخلية التي
تضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ
القرارات داخلها ،وتوزيع المسئوليات والسلطات
والواجبات وتوضيح العالقة بين األطراف المعنية
المتمثلة في مجلس اإلدارة واإلدارة والمساهمين
وأصحاب المصلحة ،وذلك بالشكل الذي يؤدي إلى
عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه األطراف،
بل يؤدي إلى تحقيق مصالح المستثمرين ويضمن
نمو الشركة باضطراد ،ودعم قدرتها التنافسية،
كما تساعد على توفير التمويل وتوليد األرباح ،ويتم
تطبيق آليات الحوكمة والتي من أهمها :آليات المعايير
المحاسبية ،آليات قياس الجودة ،آليات الرقابة على
إنتاج المعلومات.
• •الرؤية المستقبلية التوسعية والتوجه االستراتيجي
وتحديد مجال نشاط الشركة والمستفيدين من
خدماتها ووضوح الهيكل التنظيمي والسياسات
واألطر الفلسفية التي تحكم اتخاذ القرار للوصول إلى
األداء المتفوق المستمر.
• •خبرة الشركة الطويلة والعميقة في قطاع التعليم
العام األهلي والتي تقارب ستين عامًا مما يؤهلها
لتكون واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في
تطوير وإدارة المشاريع التعليمية األهلية في المملكة
العربية السعودية ومرجعًا وطنيًا رائدًا وموثوقًا في
نقل المعرفة والتعليم.

• •النموذج المدرسي الفريد لتوافر البنية التحتية المميزة
والمباني العصرية والتجهيزات والتسهيالت والدعم
التكنولوجي وجميع المتطلبات لتحقيق أهداف
العملية التعليمية.
• •تعتبر الموارد البشرية في الشركة أهم أصولها وهي
في سعي دائم الستقطاب أفضل المواهب والخبرات
الوطنية والعربية والعالمية التعليمية واإلدارية المدربة
والمزودة بالمؤهالت األكاديمية والمهنية وفق أفضل
المعايير والتي تتميز بخبرتها التراكمية والعميقة
والممارسات الفضلى التي تؤهلها لتحقيق رؤية وأهداف
الشركة في ضوء مؤشرات اإلنجاز المحددة في الخطط
االستراتيجية المتعاقبة.
• •تحرص الشركة على بناء شراكات مع أفضل بيوت
الخبرات الوطنية والعالمية من جهة ومع المستفيدين
وأصحاب المصلحة من جهة أخرى والعمل معهم عن
قرب لتحقيق األهداف المشتركة.
• •تحقق الشركة أرباحًا مضطردة خالل مسيرتها ،مما وفر
لها الموارد المالية الالزمة والسيولة والمرونة الكافية
لعمليات التوسعة والتطوير واالنتشار اعتمادًا على
التمويل الذاتي بشكل كبير وتمكنها من إنجاز رؤيتها
وأهدافها المستقبلية بشكل مضمون.

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ
روح اﻟﻤﺒﺎدرة وا¯ﺑﺪاع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩نبذة نشاط الشركة

نبذة نشاط الشركة

17,500

11,718

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﺧﻼل ﻋﺎم 2019
ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  123ﻃﺎﻟﺒ ¢وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم 2018

67%

5

ﻣﻌﺪل اﺷﻐﺎل وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﻳﺪة
ﺟﺰﺋﻴﺎ واﻟﺬي ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ

ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
و 4ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺤﺖ اﻧﺸﺎء

نشاط الشركة وعملياتها:
يتمثل نشاط الشركة الوطنية للتربية والتعليم في تملك
وإنشاء وإدارة وتشغيل المدارس الخاصة بالتعليم العام
(قبل الجامعي) واالستثمار في المجال الرياضي والترفيه
والنوادي الرياضية .وتبلغ الطاقة االستيعابية للمجمعات
الخمسة القائمة مجتمعة للعام المالي  2020 / 2019نحو 17.500
طالب وطالبة تشمل جزء من الطاقة االستيعابية لمجمع
مدارس بريدة ،بينما يبلغ العدد الفعلي للطالب ما يقارب
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 11.700طالب وطالبة .كما يبلغ عدد الكادر التعليمي واإلداري
أكثر من  1.400موظف وموظفة .علمًا بأن مساحة المجمعات
المدرسية الحالية مجتمعة تبلغ أكثر من  235.000متر مربع.
وتقوم الشركة بتوفير خدماتها في مجال التعليم للجنسين
الذكور واإلناث وفقًا للمنهج الوطني السعودي وكذلك
المنهج الدولي األمريكي.

12%

88%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩نبذة نشاط الشركة

وتزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل خمس مجمعات تعليمية هي:
1.1مجمع مدارس التربية النموذجية  -الريان:
يقع المجمع في حي الريان ،شارع األمير ماجد بن عبد
العزيز بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 59.927
متر مربع ،ومسطحات بناء تبلغ  92.887متر مربع ،وتم
افتتاح المجمع في عام 1980م.
يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقًا
للمنهج الوطني ،لمراحل رياض األطفال واالبتدائي
والمتوسط والثانوي ،وتبلغ الطاقة االستيعابية
القصوى للمجمع و 6.000طالب وطالبة.
2.2مجمع مدارس التربية النموذجية  -الروابي:
يقع المجمع في حي الروابي ،شارع الواحة بمدينة
الرياض على مساحة أرض تبلغ  35.785متر مربع،
ومسطحات بناء تبلغ  55.303متر مربع.
والجدير بالذكر أن الشركة قد استحوذت على مدارس
الحضارة في عام 2006م والتي تم تحويلها بعد بناء
المجمع في عام 2009م إلى مجمع مدارس التربية
النموذجية  -الروابي.
يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي
وفقًا للمنهج الوطني وكذلك وفقًا للمنهج الدولي
األمريكي ،لمراحل رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط
والثانوي ،وتبلغ الطاقة االستيعابية القصوى للمجمع
 5.000طالب وطالبة.

4.4مجمع مدارس التربية النموذجية  -قرطبة:
يقع المجمع في حي قرطبة ،شارع الصالح بمدينة
الرياض على مساحة أرض تبلغ  5.416متر مربع،
ومسطحات بناء تبلغ  10.500متر مربع ،وتم افتتاح
المجمع وتشغيله في بداية العام الدراسي
2017م2018-م.
يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقًا
للمنهج الوطني لمراحل رياض األطفال والمرحلة
األولية (من الصف األول وحتى الثالث ابتدائي) ،وكذلك
وفقًا للمنهج الدولي األمريكي الذي تم اضافته للعام
الدراسي 2020-2019م لمراحل رياض األطفال واالبتدائي،
وبطاقة استيعابية تبلغ  1.200طالب وطالبة.
5.5مجمع مدارس التربية النموذجية  -بريدة:
يقع المجمع في شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم،
على مساحة أرض تبلغ  12.661متر مربع ،ومسطحات
بناء بمساحة إجمالية قدرها  24.500متر مربع ،وتم
افتتاح المجمع وتشغيله جزئيًا في بداية العام
الدراسي 2019م2020-م .وقد تم تمويل عمليات انشاء
المجمع من خالل متحصالت الطرح.
يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقًا
للمنهج الوطني لمراحل رياض األطفال واالبتدائي
والمتوسط والثانوي ،وبطاقة استيعابية قصوى تبلغ
 3.000طالب وطالبة.

وتعكف الشركة حاليًا على إنشاء  4مجمعات تعليمية جديدة للبنين والبنات بطاقة استيعابية اجمالية تبلغ
14.750طالب وطالبة وهي:
1.1مجمع مدارس التربية النموذجية  -القيروان:
يقع المشروع في حي القيروان ،شارع سعود بن عبد
اهلل بن جلوي بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ
29.000متر مربع ،ومسطحات بناء تبلغ  46.500متر مربع،
وبطاقة استيعابية تبلغ  5.200طالب وطالبة .سيقدم
المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقًا للمنهج
الوطني وكذلك وفقًا للمنهج الدولي األمريكي
لمراحل رياض األطفال واالبتدائي والمتوسط والثانوي.
2.2مجمع مدارس التربية النموذجية  -تالل الدوحة
(مشروع الترجي):
يتمثل المشروع في إنشاء مجمع تعليمي بحي تالل
الدوحة في الظهران بالمنطقة الشرقية ،على أرض
تبلغ مساحتها اإلجمالية  9.875متر مربع ومسطحات
بناء تبلغ  20.500متر مربع ،وبطاقة استيعابية تبلغ 3.000
طالب موزعين على جميع المراحل الدراسة (باستثناء
مرحلة رياض األطفال) .وسيكون المجمع الدراسي
مخصص للبنين فقط وسيخدم المراحل من االبتدائية
وحتى الثانوية .وسوف يقوم المجمع المدرسي
بتقديم مناهج وزارة التعليم والمناهج العالمية.

3.3مجمع مدارس التربية النموذجية  -القصر :1
يتمثل المشروع في إنشاء مجمع تعليمي في مدينة
الخبر بحي القصر ،على مساحة أرض تبلغ 11.802
متر مربع ،ومسطحات بناء بمساحة إجمالية قدرها
 20.500متر مربع ،وبطاقة استيعابية تبلغ  2.650طالبة
موزعين على جميع المراحل الدراسية .وسيكون
المجمع المدرسي مخصص للبنات فقط ،وسيخدم
جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من مرحلة رياض
األطفال وحتى الثانوية .وسوف يقوم المجمع المدرسي
بتقديم مناهج وزارة التعليم والمناهج العالمية.
4.4مجمع مدارس التربية النموذجية  -القصر :2
يتمثل المشروع في إنشاء مجمع تعليمي في مدينة
الخبر بحي القصر ،على مساحة أرض تبلغ  14.892متر
مربع ،ومسطحات بناء بمساحة إجمالية تبلغ 24.500
متر مربع ،وبطاقة استيعابية تبلغ  3.900طالب موزعين
على جميع المراحل الدراسة (باستثناء مرحلة رياض
األطفال) .وسيكون المجمع الدراسي مخصص للبنين
فقط وسيخدم المراحل من االبتدائية وحتى الثانوية.
وسوف يقوم المجمع المدرسي بتقديم مناهج وزارة
التعليم والمناهج العالمية.

3.3مجمع مدارس التربية النموذجية  -النزهة:
يقع المجمع في حي النزهة ،شارع األمير مقرن بن عبد
العزيز بمدينة الرياض على مساحة أرض تبلغ 29.250
متر مربع ،ومسطحات بناء تبلغ  53.246متر مربع ،وتم
افتتاح المجمع في عام 2013م.
يقدم المجمع التعليمي خدمة التعليم األهلي وفقًا
للمنهج الوطني لمراحل رياض األطفال واالبتدائي
والمتوسط والثانوي ،وكذلك وفقًا للمنهج الدولي
األمريكي الذي تم اضافته للعام الدراسي 2020-2019م
لمراحل رياض األطفال واالبتدائي .وتبلغ الطاقة
االستيعابية للمجمع  5.000طالب وطالبة.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩أهم األحداث والتطورات

1958

أهم األحداث والتطورات
في تاريخ الشركة

1959

ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻋﺘﻤﺪت ﻣﻦ وزارة
اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﻗﻢ  15494وﺗﺎرﻳﺦ 1378/07/14ﻫـ

ﺗﻐﻴﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأﺻﺒﺢ »ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

1980
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء واﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ا´ول ﺑﺤﻲ اﻟﺮﻳﺎن ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

1986
ﺗﻢ إﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت.

2002
ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ
»ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ« ،ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﻴﻦ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ أﻟﻒ  122.178.000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺼﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ.

2004
ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

2006

• ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس اﻟﺤﻀﺎرة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺣﺎﻟﻴ§ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺤﻲ اﻟﺮواﺑﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
• ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﻴﻦ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ أﻟﻒ  122.178.000رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن  200.000.000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ا´رﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎه وﺿﺦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي.

2009
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء واﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﻲ اﻟﺮواﺑﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

2013
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء واﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺤﻲ اﻟﻨﺰﻫﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

2016
ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن  200.000.000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن
 300.000.000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ا´رﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎه واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.

2017
ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺤﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

2018
ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن  300.000.000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮن  430.000.000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺣﻮاﻟﻲ  13ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻃﺮﺣ§ ﻋﺎﻣ§.

2019
ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة

 .1ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يط َبق وأسباب ذلك
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه :

رقم المادة  /الفقرة

نص المادة

أسباب عدم التطبيق

 11فقرة 7

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عاديه إلى
أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عاديه وذلك بناء
على نص في نظام الشركة األساسي ووفقا للضوابط واإلجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات
المساهمة المدرجة

الن هذه المادة جوازيه في نظام الشركة
األساسي ،وال يوجد خطط حالية لدى
الشركة بتطبيقها

 20فقرة ج بند 10

أن يكون قد امضي ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في
عضوية مجلس إدارة الشركة

سوف يتم مراعاة ذلك في دورة المجلس
القادمة حيث أن هذه الفقرة إلزامية ابتداء
من دورة مجلس إدارة الشركة المدرجة
التي تكون بعد تاريخ 2019/01/01م

 32فقرة ب

يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل بما ال يقل
عن اجتماع واحد كل  3شهور

لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة
استرشاديه

72- 71 - 70

مواد تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها واجتماعاتها

لم يتم العمل بهذه المواد كونها مواد
استرشاديه

85

(تحفيز العاملين) تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء
للعاملين في الشركة ،على أن تتضمن  -بصفة خاصة  -ما يلي:

لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة
استرشاديه

1.1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء
العاملين في الشركة ،ومناقشتهم في المسائل والموضوعات
محل القرارات المهمة.

أ -أعضاء مجلس اإلدارة

م

األسم

1

محمد بن ابراهيم
الخضير

الوظائف الحالية
• •رئيس مجلس اإلدارة
وعضو لجنة الترشيحات
والمكافات في الشركة
الوطنية للتربية
والتعليم
• •رئيس مجلس إدارة
شركة عاج لالستثمار
العقاري
• •رئيس مجلس إدارة
شركة أجا للتجارة
والمقاوالت
• •صاحب مؤسسة وقف
محمد إبراهيم الخضير

2.2برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي
تحققها وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على
تلك البرامج.

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

• •مدير عام الشئون اإلدارية
بجامعة الرياض

الثانوية العامة

• •رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2002م
وحتى تاريخه مدير عام
الشئون اإلدارية بجامعة
الرياض منذ عام 1967م
حتى عام 1971م.

• •معلم ومترجم في
شركة الزيت العربية
السعودية (أرامكو)

• •معلم ومترجم في
شركة الزيت العربية
السعودية (أرامكو) منذ
عام 1949م وحتى عام
1954م.

• •شريك بشركة مجموعة
محمد إبراهيم الخضير
القابضة

3.3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.
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 .2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء
اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم
الحالية والسابقة ومؤهالتهم
وخبراتهم:

87

وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو
المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطور األوضاع االجتماعية واالقتصادية
للمجتمع

لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة
استرشاديه

95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة
استرشاديه
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التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

م

األسم

2

خالد بن محمد
الخضير

3

عبدالعزيز بن
محمد السويلم

الشركة الوطنية للتربية والتعليم

الوظائف الحالية
• •نائب رئيس مجلس ادارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم والعضو
المنتدب

الوظائف
السابقة
ال يوجد

• •نائب رئيس مجلس إدارة
شركة عاج لالستثمار
العقاري

المؤهالت
بكالوريوس إعالم ،جامعة
اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية عام  1985م ،
الرياض ،المملكة العربية
السعودية

الخبرات

م

األسم

• •نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب
للشركة الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2002م

4

عبدالعزيز بن
حمود الذياب

• •المدير العام لشركة
ريفان للتشغيل والصيانة
المحدودة

• •ناظر مؤسسة وقف
محمد إبراهيم الخضير .

• •مدير عام شركة ريفان
للتشغيل والصيانة
المحدودة

• •المدير العام لشركة
مجموعة محمد إبراهيم
الخضير القابضة منذ عام
2015م وحتى تاريخ هذا
التقرير،

• •رئيس مجلس إدارة
شركة يمامي القابضة
• •مدير عام شركة مجموعة
محمد إبراهيم الخضير
القابضة

• •رئيس مجلس أمناء
جامعة اليمامة األهلية
منذ عام 2003م وحتى
تاريخ هذا التقرير.

• •رئيس مجلس األمناء في
شركة جامعة اليمامة
األهلية المحدودة
• •ناظر الوقف في مؤسسة
وقف محمد إبراهيم
الخضير
• •عضو مجلس اإلدارة
وعضو لجنة المراجعة في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم
• •العضو المنتدب لشركة
محمد العلي السويلم
لالستثمار.
• •عضو مجلس إدارة شركة
محمد العلي السويلم
للتجارة
• •عضو مجلس األمناء
لمؤسسة محمد العلي
السويلم
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ال يوجد

• •ماجستير إدارة أعمال،
جامعة كولورادو للتقنية
عام 1999م ،دنفر ،الواليات
المتحدة األمريكية.
• •بكالوريوس اقتصاد،
جامعة اإلمام محمد
بن سعود عام 1990م،
الرياض ،المملكة العربية
السعودية.

• •عضو مجلس اإلدارة في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2002م.
• •المدير العام لشركة
مصنع الشرق األوسط
للقوالب المعدنية
والبالستيك منذ عام
2010م.

• •عضو مجلس إدارة
وعضو لجنة الترشيحات
والمكافات بالشركة
الوطنية للتربية
والتعليم

ال يوجد

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

• •عضو مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم

• •شريك ومدير عام شركة
عبد العزيز الذياب وإخوانه

• •المدير العام لشركة
يمامي القابضة

• •نائب رئيس مجلس
إدارة شركة أجا للتجارة
والمقاوالت

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

المؤهالت

الخبرات

• •أحد المديرين في شركة
رواد الوطن لالستثمار ات
العقارية المحدودة منذ
عام 2004م

• •شريك ورئيس مجلس
المديرين شركة األلفية
القادمة لالتصاالت

• •المدير العام لشركة عبد
العزيز الذياب وإخوانه منذ
عام 2001م.

• •شريك ونائب رئيس
مجلس إدارة شركة هنا
للصناعات الغذائية

• •رئيس مجلس المديرين
في شركة األلفية القادمة
لالتصاالت منذ عام 2008م

• •شريك وأحد مديري
شركة رواد الوطن
لالستثمارات العقارية
المحدودة
5

ابراهيم بن علي
العبودي

• •عضو مجلس إدارة
وعضو لجنة الترشيحات
والمكافات بالشركة
الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2002م
وحتى تاريخه
• •شريك ومدير عام
شركة العبودي لإلنشاء
والتعمير
• •شريك ومدير عام
مصنع المنتجات العربية
للمطهرات الطبية
• •مالك ومدير عام مؤسسة
إبراهيم العبودي
لإلسكان الخيري

ال يوجد

شهادة الثانوية العامة،
مدرسة ثانوية المذنب عام
 1387م ،منطقة القصيم،
المملكة العربية السعودية.

• •عضو مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم.
• •المدير العام لشركة
العبودي لإلنشاء
والتعمير
• •المدير العام لمصنع
المنتجات العربية
للمطهرات.
• •المدير العام لمؤسسة
إبراهيم العبودي
لإلسكان الخيري منذ عام.

• •المدير العام لشركة
الفنادق الذهبية منذ
عام.
• •المدير العام لشركة
مصنع الينابيع للمرطبات
والتغليف المرن منذ عام
2008م.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

ب -أعضاء اللجان

م

االسم

 .1لجنة المراجعة

3

عبدالعزيز
محمد
السويلم

م

االسم

1

سعد صالح
السبتي

2

محمد فرحان
النادر

المؤهالت

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

• •رئيس لجنة المراجعة في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم.

• •المدير الشريك
لمكتب السبتي
وبانقا.

• •زمالة المحاسبين
األمريكيين ( )CPAعام
1990م.

• •شريك تنفيذي في شركة
بروتيفتي للمراجعة
الداخلية والمخاطر

• •عضو مجموعة
()RSM
العالمية.

• •زمالة المعهد األمريكي
للمحاسبين األمريكيين
( )AICPAعام 1990م.

• •عضو لجنة المراجعة في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم

مدير تنفيذي
للمالية لشركة
أوقاف سليمان
الراجحي القابضة

• •زمالة المعهد األمريكي
للمراجعين الداخلين
( )IIAعام 1990م.
• •زمالة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
( )SOCPAعام 1990م.

الخبرات
• •شريك تنفيذي في شركة
بروتيفتي للمراجعة
الداخلية والمخاطر منذ
عام 2010م وحتى تاريخ
هذا التقرير.
• •المدير الشريك لمكتب
السبتي وبانقا عضو
مجموعة ( )RSMالعالمية
في الرياض والمنطقة
الشرقية منذ عام 2010م
وحتى عام 2013م.

الوظائف الحالية
• •عضو مجلس اإلدارة و
عضو لجنة المراجعة في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم.
• •العضو المنتدب لشركة
محمد العلي السويلم
لالستثمار.
• •عضو مجلس إدارة شركة
محمد العلي السويلم
للتجارة

الوظائف السابقة
ال يوجد

المؤهالت

الخبرات

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

• •عضو مجلس اإلدارة في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم.

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

• •المدير العام لشركة
مصنع الشرق األوسط
للقوالب المعدنية
والبالستيك.
• •المدير العام لشركة
الفنادق الذهبية منذ عام
2008م.

• •عضو مجلس األمناء
لمؤسسة محمد العلي
السويلم.

• •ماجستير في المحاسبة
من كلية والش
للمحاسبة واألعمال عام
1986م ،والية ميتشغان،
الواليات المتحدة
األمريكية.
• •بكالوريوس محاسبة،
جامعة الملك سعود عام
1978م ،الرياض المملكة
العربية السعودية.

• •شريك تنفيذي في شركة
المحاسبون المتحدون
عضو مجموعة ()RSM

• •زمالة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
( )SOCPAعام 2010م
• •زمالة المحاسبين
األمريكيين ( )CPAعام
2007م.
• •ماجستير إدارة أعمال
ومالية ،جامعة هيريوت
وات عام 2004م ،والية
ميتشغان ،المملكة
المتحدة.

• •شريك تنفيذي في شركة
المحاسبون المتحدون
عضو مجموعة ()RSM
منذ عام 2015م وحتى
تاريخ هذا التقرير.
• •مدير تنفيذي للمالية
لشركة أوقاف سليمان
الراجحي القابضة منذ
عام 2012م وحتى عام
2014م.

• •بكالوريوس محاسبة،
جامعة الملك سعود عام
2001م ،الرياض المملكة
العربية السعودية.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

م

 .2لجنة الترشيحات والمكافات

م

األسم

1

عبدالعزيز بن
حمود الذياب

2

ابراهيم بن
علي العبودي

الوظائف الحالية
• •عضو مجلس إدارة
وعضو لجنة الترشيحات
والمكافات بالشركة
الوطنية للتربية
والتعليم.

4

الوظائف السابقة
ال يوجد

المؤهالت

الخبرات

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

• •عضو مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم.

• •شريك ومدير عام شركة
عبد العزيز الذياب
وإخوانه.

• •أحد المديرين في شركة
رواد الوطن لالستثمار ات
العقارية المحدودة منذ
عام 2004م.
• •المدير العام لشركة عبد
العزيز الذياب وإخوانه منذ
عام 2001م.

• •شريك ورئيس مجلس
المديرين شركة األلفية
القادمة لالتصاالت.

• •رئيس مجلس المديرين
في شركة األلفية القادمة
لالتصاالت منذ عام 2008م.

• •شريك ونائب رئيس
مجلس إدارة شركة هنا
للصناعات الغذائية.

األسم
محمد بن
ابراهيم
الخضير

الوظائف الحالية
• •رئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات
والمكافات في الشركة
الوطنية للتربية
والتعليم.
• •رئيس مجلس إدارة
شركة عاج لالستثمار
العقاري.
• •رئيس مجلس إدارة
شركة أجا للتجارة
والمقاوالت.
• •صاحب مؤسسة وقف
محمد إبراهيم الخضير

الوظائف السابقة
• •مدير عام
الشئون اإلدارية
بجامعة الرياض.
• •معلم ومترجم
في شركة
الزيت العربية
السعودية
(أرامكو).

المؤهالت
الثانوية العامة

الخبرات
• •رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2002م
وحتى تاريخه مدير عام
الشئون اإلدارية بجامعة
الرياض منذ عام 1967م
حتى عام 1971م.
• •معلم ومترجم في
شركة الزيت العربية
السعودية (أرامكو) منذ
عام 1949م وحتى عام
1954م.

• •شريك بشركة مجموعة
محمد إبراهيم الخضير
القابضة.

• •شريك وأحد مديري
شركة رواد الوطن
لالستثمارات العقارية
المحدودة.
• •عضو مجلس إدارة
وعضو لجنة الترشيحات
والمكافات بالشركة
الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2002م
وحتى تاريخه.
• •شريك ومدير عام
شركة العبودي لإلنشاء
والتعمير.
• •شريك ومدير عام
مصنع المنتجات العربية
للمطهرات الطبية.
• •مالك ومدير عام مؤسسة
إبراهيم العبودي
لإلسكان الخيري.

22

ال يوجد

شهادة الثانوية العامة،
مدرسة ثانوية المذنب عام
 1387م ،منطقة القصيم،
المملكة العربية السعودية.

• •عضو مجلس إدارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم.
• •المدير العام لشركة
العبودي لإلنشاء
والتعمير.
• •المدير العام لمصنع
المنتجات العربية
للمطهرات.
• •المدير العام لمؤسسة
إبراهيم العبودي
لإلسكان الخيري منذ عام.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

ت -اإلدارة التنفيذية
األسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

م
1

خالد بن محمد
الخضير

• •نائب رئيس مجلس ادارة
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم والعضو المنتدب

العضو المنتدب في الشركة
الوطنية للتربية والتعليم.

بكالوريوس إعالم،
جامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية عام
 1985م  ،الرياض،
المملكة العربية
السعودية.

• •نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب للشركة
الوطنية للتربية والتعليم
منذ عام 2002م وحتى شهر
سبتمبر من عام 2019م.

2

محمد بن خالد
الخضير

• •نائب رئيس مجلس إدارة
شركة عاج لالستثمار
العقاري
• •نائب رئيس مجلس
إدارة شركة أجا للتجارة
والمقاوالت

• •المدير العام لشركة
ريفان للتشغيل والصيانة
المحدودة
• •المدير العام لشركة يمامي
القابضة

• •مدير عام شركة ريفان
للتشغيل والصيانة
المحدودة

• •ناظر مؤسسة وقف محمد
إبراهيم الخضير .

• •-رئيس مجلس إدارة شركة
يمامي القابضة

• •المدير العام لشركة
مجموعة محمد إبراهيم
الخضير القابضة منذ عام
2015م وحتى تاريخ هذا
التقرير،

• •رئيس مجلس األمناء في
شركة جامعة اليمامة
األهلية المحدودة

• •رئيس مجلس أمناء جامعة
اليمامة األهلية منذ عام
2003م وحتى تاريخ هذا
التقرير.

• •مدير عام شركة مجموعة
محمد إبراهيم الخضير
القابضة

• •ناظر الوقف في مؤسسة
وقف محمد إبراهيم
الخضير

م

األسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

3

ابراهيم
عبد الرحمن
سليمان الدرع

نائب الرئيس التنفيذي ومدير
إدارة المشاريع

• •مدير عام المجمعات في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2015م.

المؤهالت
بكالوريوس أدأب
وتربية ،جامعة
الملك سعود

الخبرات
• •مدير عام المجمعات في
الشركة الوطنية للتربية
والتعليم منذ عام 2015م.

• •نائب مدير عام مدارس
التربية النموذجية منذ
عام 2000م.

• •نائب مدير عام مدارس
التربية النموذجية منذ عام
2000م.

• •مشرف تربوي في وزارة
التعليم منذ عام 1999م
وحتى عام 2000م.

• •مشرف تربوي في وزارة
التعليم منذ عام 1999م
وحتى عام 2000م.

• •مدير المرحلة اإلبتدائية
في مدارس التربية
النموذجية ( فرع الريان )
منذ عام 1997م وحتى
1999م.

• •مدير المرحلة اإلبتدائية في
مدارس التربية النموذجية (
فرع الريان ) منذ عام 1997م
وحتى 1999م.

• •مدير مدارس الشمس
األهلية منذ عام 1993م
وحتى عام 1996م.
• •مدير مدارس األمير نايف
بن عبدالعزيز منذ عام
1989م وحتى عام 1996م.
• •وكيل بالمدارس
الحكومية لعام 1988م.
• •معلمًا بالمدارس
الحكومية منذ عام 1984
وحتى عام 1987م.

• •مدير مدارس الشمس
األهلية منذ عام 1993م
وحتى عام 1996م.
• •مدير مدارس األمير نايف بن
عبدالعزيز منذ عام 1989م
وحتى عام 1996م.
• •وكيل بالمدارس الحكومية
لعام 1988م.
• •معلمًا بالمدارس الحكومية
منذ عام  1984وحتى عام
1987م.

• •مدير عام شركة محمد
الخضير للتطوير
واالستثمار العقاري.
الرئيس التنفيذي

• •مساعد الرئيس
التنفيذي.
• •مديرًا لمشروع طرح
الشركة لالكتتاب العام
في السوق المالية.
• •مديرًا عامًا لالستراتيجية
و تطوير األعمال في
جامعة اليمامة.
• •محلل أول في شركة
ماكنزي آند كومباني.
• •عمل في شركة آي
بي إم في مدينة سان
فرانسيسكو بوالية
كاليفورنيا.
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يحمل محمد
الخضير شهادة
البكالوريوس
في اإلدارة المالية
من جامعة
اليمامة و شهادة
الماجستير في
اإلدارة الدولية من
كلية هالت الدولية
لألعمال في سان
فرانسيسكو و
شهادة الماجستير
في إدارة األعمال
من جامعة والية
واشنطن .

مديرًا لمشروع طرح الشركة
لالكتتاب العام في السوق
المالية و الذي تم في شهر
نوفمبر من عام  ،٢٠١٨ليصبح
في الشهر ذاته مساعدًا
للرئيس التنفيذي  .و قد
عمل قبل انضمامه للشركة
الوطنية للتربية و التعليم
في جامعة اليمامة كمديرًا
عامًا لالستراتيجية و تطوير
األعمال  ،كما عمل في
شركة ماكنزي آند كومباني
كمحلل أول شارك من خاللها
في العديد من المشاريع
االستشارية للقطاع العام و
الخاص  ،باإلضافة إلى عمله
في شركة آي بي إم في
مدينة سان فرانسيسكو
بوالية كاليفورنيا.
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الشركة الوطنية للتربية والتعليم

التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

 .3أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا
في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
اسم العضو

محمد بن
ابراهيم الخضير

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها
الحالية أو من مديريها
• •شريك ورئيس مجلس إدارة شركة عاج لالستثمار العقاري (حاليًا)
• •شريك ورئيس مجلس اإلدارة شركة أجا للتجارة والمقاوالت (حاليًا)

داخل
 /خارج
المملكة

الكيان القانوني

داخل
المملكة

مساهمة مقفلة

• •صاحب مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير (حاليًا)

مؤسسة

• •شريك بشركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة (حاليًا)
خالد بن محمد
الخضير

• •شريك وعضو منتدب شركة عاج لالستثمار العقاري (حاليًا)
• •شريك وعضو منتدب شركة أجا للتجارة والمقاوالت (حاليًا)

ذات مسؤولية محدودة
داخل
المملكة

• •شريك ومدير عام ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (حاليًا)
• •شريك ومدير عام شركة يمامي القابضة (حاليًا)

مؤسسة

• •شريك ومدير عام شركة مجموعة محمد إبراهيم الخضير القابضة (حاليًا)

ذات مسؤولية محدودة

• •شريك ورئيس مجلس األمناء شركة جامعة اليمامة األهلية المحدودة (حاليًا)

ذات مسؤولية محدودة

• •العضو المنتدب لشركة محمد العلي السويلم لالستثمار (حاليًا)
• •عضو مجلس إدارة شركة محمد العلي السويلم للتجارة (حاليًا)

داخل
المملكة

• •شريك ومدير عام شركة عبد العزيز الذياب وإخوانه (حاليًا)
• •شريك ورئيس مجلس المديرين شركة األلفية القادمة لالتصاالت (حاليًا)

داخل
المملكة

• •شريك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة هنا للصناعات الغذائية (حاليًا)
• •شريك ومدير عام شركة العبودي لإلنشاء والتعمير (حاليًا)
• •شريك ومدير عام مصنع المنتجات العربية للمطهرات الطبية (حاليًا)

مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة

تم تشكيل ادارة عالقات المستثمرين والتي هي همزة
الوصل بين مجلس االدارة والمستثمرين.
ويمكن للمساهمين التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين
عبر البريد االلكترونيinvestor.relations@edu.com.sa :

أوال  :لجنة المراجعة :

 .1أعضاء لجنة المراجعة:
شكلت لجنة المراجعة للشركة الوطنية للتربية
والتعليم والمشكلة بموجب قرار الجمعية العامة
المنعقدة في 1439/06/12هـ الموافق 2018/02/28م من
كال من:
1-1األستاذ /سعد بن صالح السبتي
رئيس لجنة المراجعة
2-2األستاذ /محمد بن فرحان النادر
عضو لجنة المراجعة
3-3األستاذ /عبد العزيز بن محمد السويلم
عضو لجنة المراجعة

مؤسسة خيرية
ذات مسؤولية محدودة

 .٢مهام لجنة المراجعة:

ذات مسؤولية محدودة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق
من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة
الرقابة الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة
خاصة ما يلي:

ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة

• •شريك وأحد مديري شركة رواد الوطن لالستثمارات العقارية المحدودة (حاليًا)
ابراهيم بن علي
العبودي

مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة

• •عضو مجلس األمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم (حاليًا)
عبدالعزيز بن
حمود الذياب

مساهمة مقفلة
ذات مسؤولية محدودة

• •ناظر الوقف مؤسسة وقف محمد إبراهيم الخضير (حاليًا)

عبد العزيز بن
محمد السويلم

مساهمة مقفلة

 .5اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة
إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات
المساهمين وملحوظاتهم حيال
الشركة وأدائها.

 .6وصف مختصر للجان الشركة ومهامها

داخل
المملكة

• •مالك ومدير عام مؤسسة إبراهيم العبودي لإلسكان الخيري (حاليًا)

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

 .4تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
محمد بن ابراهيم الخضير

عبد العزيز بن حمود الذياب

رئيس مجلس االدارة  -غير تنفيذي

عضو مجلس االدارة -مستقل

خالد بن محمد الخضير

ابراهيم بن علي العبودي

نائب رئيس مجلس االدارة  -تنفيذي

عضو مجلس االدارة -مستقل

عبد العزيز بن محمد السويلم
عضو مجلس االدارة -مستقل
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التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

أ -التقارير المالية:
.١

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية
للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة
وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

بناء عل طلب مجلس
 .٢إبداء الرأي الفني -
ً
اإلدارة  -فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة
والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة
ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح
للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز
المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها
واستراتيجيتها.
مهمة أو غير مألوفة
 .٣دراسة أي مسائل
ّ
تتضمنها التقارير المالية.
 .٤البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير
المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو
مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع
الحسابات.

الشركة الوطنية للتربية والتعليم

ب -المراجعة الداخلية:
.1

ت -مراجع الحسابات:
.1

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية
والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

 .2دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة
تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات
الواردة فيها.
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.1

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح
مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد
أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق
من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم
وشروط التعاقد معهم.

 .3الرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة المراجع
الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في
الشركة  -إن وجدت -؛ للتحقق من توافر
الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال
والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن
للشركة مراجع داخلي ،فعلى اللجنة
تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى
الحاجة إلى تعيينه.

مراجعــة نتائج تقاريــر الجهات الرقابية
والتحقق من اتخاذ الشــركة اإلجراءات
الالزمة بشأنها.

 .2التحقق من التزام الشركة باألنظمة
واللوائح والسياسات والتعليمات ذات
العالقة.

 .2التحقق من استقالل مراجع الحسابات
وموضوعيته وعدالته  ،ومدى فعالية أعمال
المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد
والمعايير ذات الصلة.

 .3مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن
تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة،
وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس
اإلدارة.

 .3مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة
وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماالً
فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال
المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 .4رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ
إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء
توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 .4اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات
الشركة.

 .4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير
وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع
الداخلي واقتراح مكافآته.

 .٥دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظات
اتخذ
على القوائم المالية ومتابعة ما ِ
بشأنها.

 .٥التحقق من التقديرات المحاسبية في
المسائل الجوهرية الواردة في التقارير
المالية .
 .٦دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في
الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس
اإلدارة في شأنها.

ث -ضمان االلتزام:

 -٣بيان اجتماعات لجنة المراجعة والحضور:
2018/09/18

2018/11/18

2019/01/01

2019/04/01

2019/07/08

اإلجمالي

أعضاء اللجنة
سعد بن صالح السبتي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

محمد بن فرحان النادر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

عبد العزيز بن محمد السويلم

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5
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التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

ثانيا  :لجنة الترشيحات والمكافآت :

 .1أعضاء الترشيحات والمكافآت:
شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة الوطنية للتربية والتعليم والمشكلة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة
في 1439/06/12هـ الموافق 2018/02/28م من كال من:

االسم

المنصب

عبد العزيز حمود الذياب

رئيس اللجنة

محمد إبراهيم الخضير

عضو

إبراهيم علي العبودي

عضو

 .2مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :
تتمثل مهام ومسؤوليات اللجنة في ما يلي:
.1

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية
المجلس وفقًا للسياسات والمعايير
المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي
شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف
أو األمانة.

 .2المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة
من المهارات المناسبة لعضوية مجلس
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اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في
ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه
العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
 .3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع
التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن
إجراؤها.
 .4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس
اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يحقق مصالح
الشركة.

 .5التأكد بشكل سنوي من استقاللية
األعضاء المستقلين.
 .6التأكد من عدم وجود تعارض مصالح إذا
كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة
شركة أخرى.
 .7وضع سياسات واضحة لتعويضات
ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك
السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

 .8الموافقة على المعايير واألسس الخاصة
بمنح المكافآت لكبار التنفيذيين على
مستوى الشركة.
 .9مراجعة أهداف وأغراض خطط المكافآت
العامة والتشجيعية وخطط منح خيار
تملك أسهم الشركة لمنسوبيها.
 .10تطوير معايير لترشيح أعضاء مجلس
اإلدارة.

 -٣بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور:
2019/04/04

2019/08/09

اإلجمالي

أعضاء اللجنة
عبدالعزيز بن حمود الذياب

حضر

حضر

٢

محمد بن ابراهيم الخضير

-

-

-

ابراهيم بن علي العبودي

حضر

حضر

٢

31
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التقرير السنوي  : ٢٠١٩تقرير مجلس اإلدارة

 -7الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة
الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة.

تمهيد:

يقوم المجلس بتقييم األداء العام للمجلس ولجان الشركة من خالل استبيان تم رفعه الى لجنة الترشيحات والمكافآت.

بعد االطالع على النظام األساسي للشركة ونظام الشركات ،فقد أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس باعتماد
السياسة وفقًا للتالي:

وستقوم الشركة في تعيين جهة خارجية لتقوم بمهام التقييم مستقبال متى ما استدعت الحاجة.

أوال  :سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

األسس والشروط العامة الستحقاق المكافأة ألعضاء
مجلس واللجان المنبثقة:

 -8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.

)1

يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:
1.1اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد
مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في
*
الشركة.

3.3توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة
المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن
هذه السياسة.

2.2اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس
اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،دون
إخفاء أو تضليل ،سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا،
أيًا كانت طبيعتها واسمها .وإذا كانت المزايا أسهمًا
في الشركة ،فتكون القيمة المدخلة لألسهم هي
القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

4.4بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات
المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
أ -أعضاء مجلس اإلدارة.
ب -خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا
أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون
من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير
المالي.
ج -أعضاء اللجان.

 )8إذا لم توزع الشركة أرباح للمساهمين فإنه ال يحق
لمجلس اإلدارة الحصول على مكافآت عن تلك
السنة.

تستحق المكافأة لعضو مجلس اإلدارة بنهاية
السنة من تاريخ قرار الجمعية بتعيينه .ويصرف له
جزء من المكافأة حسب نسبة مدة عضويته من
السنة.

 )2تستحق المكافأة لعضو اللجنة الفرعية بنهاية
سنة من تاريخ قرار مجلس اإلدارة أو قرار اللجنة
المعنية بتعيينه .ويصرف له جزء من المكافأة
حسب نسبة مدة عضويته من السنة.
 )3تحجب المكافأة عن أي عضو في اللجان الفرعية
تغيب عن أكثر من  %50من اجتماعات اللجنة
بالسنة.
 )4يتم صرف بدل تنقالت ألعضاء المجلس من غير
األعضاء التنفيذيين أو موظفي الشركة من خارج
مدينة الرياض بحد أقصى ( 1.500ألف وخمسمائة
ريال) عن كل جلسة.
 )5يتم صرف مكافأة أساسية سنوية لرئيس لجنة
المراجعة بمبلغ  60.000ريال (ستين ألف ريال) ،ويتم
صرف مكافأة أساسية سنوية لبقية أعضاء لجنة
المراجعة بمبلغ ( 50.000خمسين ألف ريال).
 )6يتم صرف مكافأة أساسية سنوية ألعضاء اللجان
الفرعية (عدا لجنة المراجعة) من غير األعضاء
التنفيذيين أو موظفي الشركة بمبلغ 25.000
(خمسة وعشرون ألف ريال) وبدل حضور عن كل
جلسة ( 1.000ألف ريال).

 )9يتم صرف المكافأة ألعضاء المجلس عن كل عام
مالي بعد تحقيق الشركة لصافي أرباح تشغيلية
وفقًا لآلتي:

م

صافي الربح التشغيلي
المحقق خالل السنة

المكافأة السنوية
المستحقة لعضو
المجلس

1

( )50مليون ريال فأقل

( )25ألف ريال

2

(أكثر من  50إلى  )100مليون ريال

( )50ألف ريال

3

(أكثر من  100إلى  )150مليون ريال

( )100ألف ريال

4

(أكثر من  150إلى  )200مليون ريال

( )150ألف ريال

5

(أكثر من  200إلى  )250مليون ريال

( )175ألف ريال

6

(أكثر من  )200مليون ريال

( )200ألف ريال

 )١٠ويجوز لمجلس اإلدارة أو ألي من أعضاؤه التنازل عن
هذه المكافأة لصالح الشركة في حال عدم رغبته
في الحصول عليها.

 )7يكون الحد األقصى لمكافأة العضو في السنة
مبلغ ( )200ألف ريال (ال يشمل البدالت).
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ثانيا  :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

األعضاء

المكافآت الثابتة

مبلغ
معين

بدل
حضور
جلسات
المجلس

مجموع
بدل
حضور
جلسات
اللجان

مزايا
عينية

المكافآت المتغيرة

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

مكافأة رئيس
المجلس أو
العضو المنتدب
أو أمين السر إن
كان من األعضاء

المجموع

نسبة من
األرباح

مكافآت
دورية

خطط
تحفيزية
قصيرة األجل

خطط
تحفيزية
طويلة األجل

قيمة
األسهم
الممنوحة

المجموع

مكافأة
نهاية الخدمة

المجموع
الكلي

أو ًال :األعضاء المستقلين
عبدالعزيز بن محمد السويلم

75.000

-

-

-

-

-

75.000

-

-

-

-

-

-

-

75.000

عبدالعزيز بن حمود الذياب

50.000

-

2.000

-

-

-

52.000

-

-

-

-

-

-

-

52.000

إبراهيم بن علي العبودي

50.000

-

2.000

-

-

-

52.000

-

-

-

-

-

-

-

52.000

المجموع

175.000

4.000

-

-

-

179.000

-

-

-

-

-

-

-

179.000

ثانيًا :األعضاء غير التنفيذيين
محمد بن إبراهيم الخضير

25.000

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

المجموع

25.000

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

ثالثًا :األعضاء التنفيذيين:
خالد بن محمد الخضير

25.000

-

-

-

1.860.000

-

1.885.000

-

-

-

-

-

-

-

1.885.000

المجموع

25.000

-

-

-

1.860.000

-

1.885.000

-

-

-

-

-

-

-

1.885.000

المجموع الكلي
المجموع
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225.000

-

4.000

-

1.860.000

-

2.089.000

-

-

-

-

-

-

-

2.089.000
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ثالثا  :العالقة بين المكافئات الممنوحة وسياسة المكافات المعمول بها ،وبيان أي انحراف
جوهري عن هذه السياسة:
تم منح مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وفقا للسياسات المعمول بها

رابعا  :مكافآت كبار التنفيذيين
مجموع المكافآت الثابتة والمتغيرة ألكبر خمس تنفيذيين بالشركة
وتشمل المدير المالي

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

المجموع الكلي

3.874.200

25000

3.899.200

خامسا  :مكافآت أعضاء اللجان
المكافآت الثابتة عدا بدل حضور جلسات

بدل حضور جلسات

 -9نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات
الرقابة الداخلية بالشركة

 -10توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة
إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي
ومستقل .وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق
أهدافها بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية
الرقابة ،والعمليات التي ينطوي عليها األداء الرقابي للشركة.

كان لدى الشركة مراجع داخلي معين حتى منصف العام
المالي  .2019-2018واوصت اللجنة على تعيين مراجع داخلي
بديل.

وتماشيا مع خطة المراجعة السنوية للعام  2019المعتمدة
من قبل لجنة المراجعة ،نفذت إدارة المراجعة الداخلية
العديد من عمليات المراجعة للتحقق بشكل موضوعي
ومستقل من كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر
وأنظمة الرقابة الداخلية بما يمكن الشركة من تحقيق
أهدافها وحماية موجوداتها ،باإلضافة إلى المساهمة في
مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية.

 -11تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة
الشراكة في رعاية برنامج القبول والتسجيل المبكر مع إدارة
تعليم الرياض ودورها في تثقيف المجتمع بآليات التسجيل
وفوائد برامج الطفولة المبكرة.

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
• •سعد بن صالح السبتي

60.000

0

60.000

• •محمد بن فرحان النادر

50.000

0

50.000

• •عبد العزيز بن محمد السويلم

50.000

0

50.000

المجموع

160.000

0

160.000

ولم يتبين من تقارير المراجعة الداخلية إلى تاريخه وجود
ثغرات جوهرية يقتضي اإلفصاح عنها قد تؤثر على مالئمة
وفعالية األنظمة الرقابية في الشركة ،علما أن هنالك بعض
الجوانب تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية
أكثر.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
• •عبد العزيز حمود الذياب

25.000

2.000

27.000

• •محمد إبراهيم الخضير

0

0

0

• •إبراهيم علي العبودي

25.000

2.000

27.000

المجموع

50.000

4.000

54.000

سادسا  :ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم عاملين او إداريين:
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االسم

الصفة

المرتب السنوي

خالد محمد الخضير

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

1.860.000
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 -12تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
المنعقدة خال السنة المالية األخيرة
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
لهذه الجمعيات
م

االسم

اجتماع الجمعية العادية
في 2019/01/ 28م

1

محمد بن ابراهيم الخضير

-

2

خالد محمد الخضير

حضر

3

عبد العزيز السويلم

حضر

4

عبد العزيز الذياب

حضر

5

ابراهيم العبودي

حضر

تعتزم الشركة مواصلة التوسع في نشاطها من خالل انشاء
مجمعات تعليمية ومن خالل عمليات االستحواذ على مدارس
قائمة .حيث تقوم الشركة حاليا في عمليات اإلنشاءات عدة
مجمعات تعليمية وهي التي تم اإلفصاح عنها في نشرة
اإلصدار موزعة كالتالي:
• •مشروع مجمع القصر ( )1التعليمي :يقع في المنطقة
الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر.
• •مشروع مجمع القصر ( )2التعليمي :يقع في المنطقة
الشرقية في حي القصر بمدينة الخبر.
• •مشروع مجمع تالل الدوحة التعليمي (مشروع الترجي):
يقع في المنطقة الشرقية في حي تالل الدوحة بمدينة
الظهران.
• •مشروع مجمع القيروان التعليمي :يقع في منطقة
الرياض في حي القيروان بمدينة الرياض.

-13األنشطة الرئيسة للشركة
تقدم الشركة خدماتها التعليمية للطالب والطالبات لجميع
المراحل الدراسية بما في ذلك مرحلة رياض األطفال والمرحلة
االبتدائية والمتوسطة والثانوية .حيث يوجد لدى الشركة
برنامجين رئيسيين هما برنامج التعليم الوطني وبرنامج
التعليم الدولي.
وتوفر الشركة أندية رياضية في كل مجمع من مجمعاتها
التعليمية ،رغبة في تحقيق رسالة المنهج المتكامل الذي
تتطلع إليه الشركة وتنشده ،والدور التربوي الذي ينسجم
مع أصالتها وعراقتها .كما تقدم الشركة خدمات النقل
المدرسي لطالبها وطالباتها في عدة مجمعات.
البيان

 -14خطط واستراتيجية الشركة التوسعية
وقرارات إعادة الهيكلة:

هذا وتؤكد الشركة عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري
على طبيعة نشاطها الحالي .كما أن الشركة تؤكد عدم
وجود نشاط تجاري أو أصول تابعة لها موجودة خارج المملكة.
علمًا بأن الشركة ليست جزءًا من أي مجموعة ،وال تمتلك أي
شركات تابعة لها.

 -15المخاطر التي تواجهها الشركة

تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب
وبناء على خبرتها ،وردود فعل السوق ال
وبشكل مستمر.
ً
تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية ضد مخاطر العمالت
األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة
نسبيًا في المدى المتوسط.
مخاطر سعر العموالت (العوائد)
تتمثل مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار
الفائدة في التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بأثر التقلبات
في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة
وتدفقاتها النقدية .تتعرض الشركة بشكل رئيسي لمخاطر
أسعار الفائدة نتيجة للمرابحات من البنوك التجارية .تدير
الشركة تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة
المتاحة والحد من اإلقتراض.
إن التغيير المعقول المحتمل لـ  100نقطة أساس ألسعار
الفائدة بتاريخ التقارير المالية كان من شأنه زيادة (انخفاض)
حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بمبلغ  343.363ريال
سعودي.

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل إستخدامها
لألدوات المالية:

النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات تصنيف
ائتماني مرتفع .تقوم الشركة بتحديث تدفقاتها النقدية
بشكل منتظم.

إدارة مخاطر األدوات المالية

2019
193.337.312

%98

• •مخاطر اإلئتمان

رسوم نقل مدرسي

2.621.750

%1

• •مخاطر السيولة

إيرادات النادي الرياضي

1.983.724

%1

١٩٧٬٩٤٢٬٧٨٦

%100

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

أ) مخاطر السوق

38

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية
بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن معظم
معامالت الشركة هي بالريـال السعودي.

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية
على الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض الشركة لمخاطر
اإلئتمان بشكل رئيسي من النقد وما في حكمه ،الذمم
المدينة .و تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد
األقصی لمخاطر االئتمان.

الوزن النسبي

اإلجمالي

مخاطر العملة

ب) مخاطر اإلئتمان

• •مخاطر السوق

رسوم دراسية

المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة
التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحسين
العائد.

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

ذمم مدينة
يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية الغير متأخرة عن
التحصيل أو تتضمن إحتمالية تحصيل منخفضة عن طريق
قياس القدرة المالية والتاريخ االئتماني للعمالء ،مع مراعاة
أرصدة العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في
الماضي بغض النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري.

تعترف الشركة بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية
تحصيل األموال من العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل
منخفضة وتأخذ في االعتبار شطب الديون المستحقة.
تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار
األصول المالية.

ج) مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبات
في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم
تسويتها من خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر .إن منهج
الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر
السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها دون
تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر
السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة
الكافية ،االلتزامات الحالية والمستقبلية والنفقات التشغيلية
والرأسمالية .إضافة إلى ذلك ،تراقب الشركة التدفقات
النقدية الفعلية وتسعى إلى مطابقة تواريخ استحقاقها مع
موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية .وتسعى الشركة
بإستمرار إلى اإللتزام بإلتزاماتها القانونية بما في ذلك أي
إلتزامات تتعلق بإتفاقيات التمويل.

د) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل
بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة
منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .وحيث
يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة
التاريخية ،قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية
والقيم العادلة .وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات
ومطلوبات الشركات المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن
قيمتها الدفترية.

هـ) إدارة مخاطر رأس المال
إن سياسة الشركة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية
للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق
والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال .تراقب الشركة
قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين
إلى حقوق الملكية .يتم إحتساب صافي الدين كمرابحات
ناقصًا النقد وما في حكمه.
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 -18الفروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

 -16أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة
مقارنة نتائج األعمال أو أصول وخصوم الشركة في في شكل جدول:

البيان

األلف ريال سعودي
البيان

التغير بين عام

2015

2016

2017

2018

2019

األصول المتداولة

95.968

65.622

93.459

87.490

288.852

%230.15

األصول غير المتداولة

329.047

385.037

391.252

401.741

452.847

%12.72

اجمالي األصول

425.015

450.659

484.711

489.231

741.699

%51.61

الخصوم المتداولة

68.735

35.623

38.564

55.087

58.531

%6.25

الخصوم غير المتداولة

55.766

92.062

107.056

91.407

77.629

%15.07-

اجمالي الخصوم

124.500

127.685

145.620

146.494

136.160

%7.05-

2019-2018

مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:
األلف ريال سعودي
البيان

التغير بين عام

2015

2016

2017

2018

2019

اإليرادات

201.607

211.077

236.723

219.957

207.339

%5.74-

تكاليف اإليرادات

()112.666

()114.433

()135.560

()137.618

()120.011

%12.79-

مجمل الربح

88.941

96.643

101.163

82.339

87.328

%6.06

صافي الربح

63.548

66.508

67.893

٤٨٬٨٧٤

50.392

%3.11

2019-2018

2018

2019

التغيرات

نسبة التغير

اإليرادات

204.271

197.943

()6.328

%3.10-

منح واعانات حكومية

15.686

9.396

()6.290

%40.10-

تكلفة اإليرادات

()137.618

()120.011

17.607

%12.79-

مجمل ربح

82.339

87.328

4.989

%6.06

()817

()1.718

()901

%110.28

()26.814

()31.856

()5.042

%18.80

-

()4.611

()4.611

%100.00

2.134

4.856

2.722

%127.55

الربح التشغيلي

56.843

53.998

()2.845

%5.01-

صافي الربح

٤٨٬٨٧٤

50.392

1.518

%3.11

مصروفات دعاية وإعالن
مصروفات عموميه وإدارية
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
إيرادات أخرى

• •ارتفع رصيد صافي األرباح للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة  %3.1لتصل الى  50.392مليون ريال سعودي للسنة
المالية المنتهية في  2019/8/31وذلك بالرغم من انخفاض اإليرادات بنسبة  %3.10-وانخفاض المنح واإلعانات الحكومية
بنسبة  .-%40باإلضافة الى األثر سلبي الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9لمخصص خسائر االنخفاض
في قيمة الذمم المدينة.
ويعود سبب ارتفاع صافي األرباح الى:
 -تحسن هامش الربحية نتيجة االنخفاض في تكلفة اإليرادات عن العام السابق. -ارتفاع اإليرادات األخرى خالل هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بدعممن مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ  2.5مليون ريال سعودي.
- -انخفاض التكاليف التمويلية خالل هذا العام والناتج عن اإليراد المحقق من المرابحات اإلسالمية.

 -17التحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
تركزت اعمال الشركة وايراداتها في منطقة الرياض .علمًا بأن الشركة في طور التوسع خارج منطقة الرياض من خالل المشاريع
المعلن عنها والتي تقع في منقطة القصيم والمنقطة الشرقية.
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 -20القروض والمرابحات

 -19وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

األلف ريال سعودي

توزيعات األرباح
تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة

تعتمد سياسة توزيع األرباح على المعايير التالية:
يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي
للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من راس المال
المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة
أن تجنب ( )%5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي
يخصص لغرض أو أغراض معينه .للجمعية العامة العادية
أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر اإلمكان على
المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي
األرباح مبالغ ألنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو
لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
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يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل
عن ( )%5وال تزيد عن ( )%20من رأسمال الشركة المدفوع مع
مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )20من النظام األساسي
للشركة ،والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات
يخصص بعد ما تقدم نسبه ال تزيد عن ( )%3من الباقي
لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة
متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .يجوز
للشركة لغرض تنظيم وإتمام عملية توزيع األرباح االستعانة
بطرف خارجي يتمثل في أحد البنوك.

جدول توزيعات األرباح
النسبة من
صافي االرباح
اإلجمالي

%68.26

األرباح المقترح
توزيعها في

صافي األرباح

نهاية السنة
34.400.000

50.392.486

مدة القرض

المبالغ
المدفوعة
سدادا
للقرض خالل
السنة

المبلغ
المتبقي من
القرض

المديونية
اإلجمالي
للشركة
وشركاتها
التابعة

 10سنوات

2.500

7.500

7.500

تمويل مشروع
انشاء مجمع
الروابي

2

وزارة المالية

25.000

 10سنوات

2.500

10.000

10.000

تمويل مشروع
انشاء مجمع
النزهة

3

مصرف
الراجحي

40.932

 6سنوات

8.140

24.418

24.418

تمويل شراء ارض
مجمع القيروان

4

مصرف
الراجحي

17.071

 6سنوات

3.253

13.014

13.014

تمويل شراء
اراضي مجمعات
القصر  1و 2

5

مصرف
الراجحي

1.274

 6سنوات

51

1.218

1.218

تسهيالت
ائتمانيه لمشروع
مجمع القيروان

اإلجمالي

0

109.278

16.445

56.151

56.151

تسلسل

اسم الجهة
المانحة
للقرض

مبلغ اصل
القرض

1

وزارة المالية

25.000

مالحظات
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 -21اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة
أعضاء المجلس

2018/11/29

2019 /01 /09

2019/04/08

اإلجمالي

-

-

-

0

خالد بن محمد الخضير

حضر

حضر

حضر

3

عبدالعزيز بن محمد السويلم

حضر

حضر

حضر

3

شركة أجا للتجارة
والمقاوالت

عبدالعزيز بن حمود الذياب

حضر

حضر

حضر

3

ابراهيم بن علي العبودي

حضر

حضر

حضر

3

شركة اجا للتجارة
والمقاوالت

محمد بن ابراهيم الخضير

-22
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-23

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

طلبات الشركة لسجل المساهمين

رقم الطلب

تاريخ ملف الملكيات

سبب الطلب

1

2019/02/24

ملف أرباح

2

2019/02/20

الجمعية العامة

3

2019/07/31

أخرى -التحقق من نسب اسهم الجمهور

4

2019/06/30

أخرى -التحقق من نسب اسهم الجمهور

5

2019/04/30

أخرى -التحقق من نسب اسهم الجمهور

6

2019/03/31

أخرى -التحقق من نسب اسهم الجمهور

7

2019/02/28

أخرى -التحقق من نسب اسهم الجمهور

8

2019/01/30

الجمعية العامة

9

2018/12/30

إجراءات الشركات

10

2018/11/27

أخرى -التحقق من نسب اسهم الجمهور

األطراف ذو العالقة

طبيعة العمل أو العقد

مبلغ العقد

مقاولة أنشاء مبنى فصول دراسية
إضافية لمدارس التربية النموذجة
لمجمع الريان

6.870.259

تنفيذ وإنشاء مجمع تالل الدوحة
التعليمي (مشروع الترجي)

25.367.843

مدة العقد

 2018حتى 2019

عام ويجدد تلقائيًا

شركة ريفان
للتشغيل والصيانة

عقود استئجار عمالة للصيانة والنظافة

متغير

عام ويجدد تلقائيًا

شركة ريفان
للتشغيل والصيانة

عقود إدارة وتشغيل مشاريع الشركة

متغير

عام ويجدد تلقائيًا

اسم العضو /كبار التنفيذيين
أو شخص ذي عالقة
محمد بن إبراهيم الخضير
خالد بن محمد الخضير
محمد بن إبراهيم الخضير
خالد بن محمد الخضير
محمد بن إبراهيم الخضير
خالد بن محمد الخضير
محمد بن إبراهيم الخضير
خالد بن محمد الخضير
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المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
األلف ريال سعودي
المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية ولم يسدد

وصف موجز لها

1.549

1.863

يمثل الزكاة المستحق عن العمل المالي المنتهي في
 31أغسطس 2019

-

()4.003

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

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

9.101

736

يمثل التأمينات االجتماعية المستحقة عن شهر
أغسطس2019

تكاليف تأشيرات
وجوازات

402

-

رسوم مكتب العمل

3.427

-

اإلجمالي

14.479

()1.404

البيان
الزكاة

ضريبة القيمة المضافة

-25

إقرارات المجلس:

• •تقر الشركة بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• •تقر الشركة ان نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية
• •تقر الشركة بأنه ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
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