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 التقرير السنوي  
 

 لمجلس إدارة

 شركة الخليج للتدريب والتعليم
 

  م ٣١/١٢/٢٠١٩المنتهي في    عن أعمال الشركة للعام المالي



 

 
۲ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ـــــــــــــــــ

 

 تقر�ر مجلس االدارة للسادة مساهمي شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم 

 م٣١/١٢/٢٠١٩املن��ية �� املالية عن السنة 
 

 

 االدارة.�لمة رئيس مجلس 
 

 

 ،، الكرام،                                                                  شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم السادة / مساهمي  
                   

 و�ر�اتھ،السالم عليكم ورحمة هللا 
 

�سر مجلس إدارة شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم أن يقدم ملساهمي الشركة الكرام تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي عن نتائج وأعمال 

حقق��ا الشركة خالل تلك الف��ة �� مجال م والذي �عكس أهم اإلنجازات ال�ي ٢٠١٩د�سم��    ٣١الشركة عن العام املا�� املنت�ي �� 

املدققة وإيضاحا��ا وتقر�ر مراجع السنو�ة القوائم املالية و  التدر�ب والتعليم ومراكز االتصال ، كما �ستعرض التقر�ر  أداء الشركة

 م�خص واٍف عن تطبيق الئحة حوكمة الشركة ومعلومات ا�حسابات عن تلك الف��ة
ً
عن أعضاء مجلس  ، كما يتضمن التقر�ر أيضا

 اإلدارة وال�جان املنبثقة عن املجلس ، باإلضافة إ�� االهداف وا�خطط املستقبلية ل�افة قطاعات الشركة ، 
 

م اال أن الشركة أستطاعت ٢٠١٩وع�� الرغم من الصعو�ات االقتصادية ال�ي واجهت العديد من الشر�ات السعودية خالل العام املا�� 

تلك الصعو�ات واملحافظة ع�� أدا��ا وتحقيق نتائج مالية جيدة خالل هذا العام متجاوزة بذلك �ل �عون هللا وتوفيقھ تخطي 

  إدار��ا،بفضل ا�جهود املبذولة من إدارة الشركة ومنسو���ا والدعم املستمر من مساهم��ا الكرام ومجلس  واجه��ا،التحديات ال�ي 

الية والبشر�ة واإلدار�ة ل�حفاظ ع�� م�ان��ا املتم��ة ب�ن الشر�ات املنافسة من خالل وتو�� الشركة أهتمامها الدائم بتدعيم قدرا��ا امل

 خالل ا�خطط واالس��اتيجيات املستقبلية لتحس�ن االداء ولتعز�ز م�ان��ــــا �� االســـــواق، ورؤ���ـــــا منالعمل ا�جاد لتحقيق أهـــدافها 
 

وتطــــو�ر بيئــــة العمــــل ع�ــــ�  أالداء،تطــــو�ر األنظمــــة واإلجــــراءات الرقابيــــة لتحســــ�ن االهتمــــام ب الشــــركة �ــــ� إســــتمرار إدارةو�ؤكــــد املجلــــس ع�ــــ� 

 باالسـتثمار �ـ�العمـل املؤس�ـ�ي واالسـتفادة مـن املبـادرات املتعلقـة  �عز�ـز ثقافـةباإلضـافة ا�ـ�  ا�حديثـة،مواكبة االساليب اإلدار�ـة والتقنيـة 

 . ٢٠٣٠�ي قدم��ا رؤ�ة مختلف القطاعات وخاصة قطاع التدر�ب والتعليم ال

 للهــدف املنشــود بخطــط الشــركة وأســ��اتيجي��ا وال�ــي ترمــي 
ً
و�ؤكــد املجلــس ع�ــ� أن إدارة الشــركة �ســ�� نحــو األرتقــاء بــأداء الشــركة وصــوال

  الشركة.إ�� النمو املستمر وتحقيق النتائج الطيبة واملرضية �جميع مساهمي 
 

دراج الصـادرت�ن عـن هيئـة السـوق املاليـة ونظـام إل ات وقواعـد الت�ـجيل وا�ئحـة حوكمـة الشـر ال ملتطلبـات  التقر�ـر وفقـاوقد تم أعداد هذا 

ات �ات ا�خاصــــة �شــــر �جــــراءات التنظيميــــة الصــــادرة تنفيــــذا لنظــــام الشــــر إل للشــــركة والضــــوابط وا ســــاِس ال ات الســــعودي والنظــــام ا�الشــــر 

 .املساهمة املدرجة
 

لنــا ودورهــم البنــاء �ــ� دعــم  ودعمهــم املســتمر فــة عمالئنــا ومســاهمينا الكــرام ع�ــ� ثقــ��م و�ــ� ا�ختــام أتقــدم بخــالص الشــكر والتقــدير ا�ــ� �ا

 رؤ���ا،مس��ة الشركة لبذل املز�د من ا�جهد والعطاء للوصول إ�� أهداف الشركة وتحقيق 
 

التق�ـــي ووزارة التعلـــيم �جهـــات املرخصـــة أل�شـــطة الشـــركة ممثلـــة �ـــ� املؤسســـة العامـــة للتـــدر�ب الف�ـــي و ا الشـــكر ل�افـــةخـــالص ب أتقـــدمكمـــا 

ع�ـ� �عـاو��م و��ـجيعهم ) و�افة ا�جهات املعنيـة ذات الصـلة (تداول املالية وهيئة السوق املالية وشركة السوق ووزارة التجارة والصناعة 

 وإزدهارها.تقدم الشركة  عنال�ي أسفرت املخلصة الشركة ع�� جهودهم ب اإلدارة التنفيذية و�افة العامل�نخص بالشكر وأ لنا،الدائم 
 

 واالمان.نعمة االمن بدعو هللا عز وجل أن يحفظ بالدنا الغالية نو 

 رئيس مجلس االدارة

 عبد العز�ز بن حماد البل��دأ. 
 



 

 
۳ 

 

 ما طبق من أح�ام الئحة ا�حوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية وما لم يطبق وأسباب ذلك . -١
 

بتار�خ  املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشر�ات حوكمة الئحةالواردة ��  االلزامية ا�خليج للتدر�ب والتعليم جميع األح�امة تطبق شرك

 م٢٣/٤/٢٠١٨ املوافق ه٧/٨/١٤٣٩ وتار�خ ٢٠١٨-٤٥-٣ رقم املالية السوق  هيئة مجلس قرارب املعدلة م١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق ١٦/٥/١٤٣٨

  -: ي��املو�حة فيما ام االس��شادية بأستثناء �عض االح�
 

 أسباب عدم التطبیق نص المادة / الفقرة الفقرةرقم  المادةرقم 

المادة 
۲۰ 

الفقرة ج 
 ۱۰ البند

  االستقالل:عوارض 
 :ي�� ما ال ا�حصر املثال سبيل ع�� اإلدارةاملستقل مجلس عضو �� توافره الالزم االستقالل مع يتنا��) ج

 الشركة. إدارة سمجل عضو�ة �� فصلةنم أو متصلة واتنس �سع �ع� يز�د ما ىأم�� قدعضو مجلس االدارة  يكون  أن. ١٠

لم یتم العمل بھذا البند بأعتبار 
أن مجلس االدارة الحالي قد تم 

م ۱/۱/۲۰۱۹تشكیلة قبل تاریخ 
 وقبل أن تكون المادة الزامیة

 

المادة 
۳۹ 

 الفقرة
۱ - ۲ 

  :التدر�ب
 :ي�� ما مراعاة مع لذلك، الالزمة ال��امج ووضع واإلدارة التنفيذية، اإلدارة مجلس أعضاء وتأهيل بتدر�ب ال�ا�� االهتمام إيالء الشركة ع�� يتع�ن

  املعين�ن التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء برامج إعداد .١
ً
 :ي�� ما و�خاصة وأ�شط��ا، عمل الشركة �س�� للتعر�ف حديثا

 .وأهدافها الشركة اس��اتيجية .أ

 .الشركة أل�شطة والتشغيلية املالية ا�جوانب .ب

 .وحقوقهم ومسؤوليا��م ومهامهم اإلدارة مجلس أعضاء ال��امات .ج

 .واختصاصا��ا الشركة �جان مهام .د

 ........  مستمر  �ش�ل تدر�بية برامج ودورات ع�� التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من �ل �حصول  الالزمة اآلليات وضع .٢

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 وسوف یتم مراعاة ذلك مستقبالً 

 

لمادة ا
٤۱ 

 الفقرة 
 و -ھــ  

 التقييم:
 .سنوات ثالث �ل ھألدائ مختصة خارجية جهة تقييم ع�� ل�حصول  الالزمة ال��تيبات اإلدارة مجلس يتخذ) ه

  التنفيذي�ن غ�� اإلدارة مجلس أعضاء يجري )و
ً
  تقييما

ً
 رئيس يحضر أن دون  من التنفيذي�ن األعضاء نظر وجهات أخذ �عد املجلس رئيس ألداء دور�ا

د أن ع��– الغرض لهذا املخصص النقاش املجلس  .الشركة مص�حة مع يتفق بما معا�ج��ا واق��اح والضعف القوة جوانب تحدَّ

بنداً لم یتم العمل بھذا البند كونھ 
 إسترشادیاً 

 مراعاة ذلك مستقبالً وسوف یتم 

 

المادة 
 الفقرة ب ٥٤

  املراجعة: �جنة تكو�ن
  املراجعة �جنة رئيس يكون  أن يجب) ب

ً
  عضوا

ً
 .مستقال

بنداً لم یتم العمل بھذا البند كونھ 
  إسترشادیاً 

 وسوف یتم مراعاة ذلك مستقبالً 
 

المادة 
۷۰ 

٠ 
 املخاطر إدارة ةن�ج �شكيل

ل
َّ
 .التنفيذي�ن غ�� اإلدارة مجلس أعضاء من وغالبية أعضا��ا رئيسها يكون ) املخاطرإدارة  �جنة  (�سمى �جنة الشركة إدارة مجلس من بقرار �ش�

 .املالية والشؤون املخاطر بإدارة املعرفة مالئم من مستوى  أعضا��ا �� يتوافر أن وُيش��ط

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 مستقبالً وسوف یتم مراعاة ذلك 
 

المادة 
۷۱ 

 الفقرة 
۱: ۱۲ 

 املخاطر إدارة ةن�ج اختصاصات
 :ي�� بما املخاطر إدارة �جنة تختص

 ........... الشركة أ�شطة وحجم طبيعة مع يتناسب بما املخاطر إلدارة شاملة وسياسات اس��اتيجية وضع .١

 ھل الشركة تجاوز  عدم من والتحقق عليل وا�حفاظ الشركة لها تتعرض قد ال�ي للمخاطر مقبول  مستوى  تحديد .٢

  عشر االث�ي خالل استمرارها ��دد ال�ي املخاطر تحديد مع بنجاح، �شاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوى  من التحقق .٣
ً
 .القادمة شهرا

 ....... الشركة لها تتعرض قد ال�ي املخاطر ومتا�عة وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام ع�� اإلشراف .٤

 ).لاملثا سبيل ع�� التحمل اختبارات إجراء خالل من (دوري �ش�ل لها و�عّرضها املخاطر تحمل ع�� الشركة قدرة تقييم إعادة .٥

 .اإلدارة مجلس إ�� ورفعها املخاطر، هذه إلدارة املق��حة وا�خطوات للمخاطر التعرض حول  مفصلة تقار�ر إعداد .٦

 .املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم .٧

 .املخاطر إلدارة ال�افية والنظم املوارد توافر ضمان .٨

 .اإلدارة مجلس قبل من اعتماده قبل �شأنل توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي الهي�ل مراجعة .٩

 .للمخاطر الشركة �عرض ع��ا ينشأ قد ال�ي األ�شطة عن املخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق .١٠

 .املخاطر بثقافة الو�� ز�ادة ع�� والعمل بالشركة، املحيطة للمخاطر املخاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق .١١

 .الشركة �� املخاطر إدارة �� تؤثر قد مسائل من املراجعة �جنة تث��ه ما مراجعة .١٢

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 مستقبالً وسوف یتم مراعاة ذلك 

 

المادة 
۷۲ 

٠ 
 املخاطر إدارة ةن�ج اجتماعات

 .ذلك إ�� ا�حاجة دعت و�لما األقل، ع��) أشهر (ستة�ل دور�ة بصفة املخاطر إدارة �جنة تجتمع

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 وسوف یتم مراعاة ذلك مستقبالً 
 

المادة 
۸٥ 

 الفقرة 
۱: ۳ 

  العامل�ن: تحف��
 - :ي�� ما خاصة بصفة- تتضمن أن ع�� الشركة، �� للعامل�ن واألداء املشاركة وتحف�� تطو�ر برامج الشركة تضع

 .املهمة القرارات محل واملوضوعات املسائل �� ومناقش��م الشركة �� العامل�ن آراء إ�� لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو �جان �شكيل .١

  العامل�ن منح برامج .٢
ً
  أو الشركة �� أسهما

ً
 .ال��امج تلك ع�� لإلنفاق مستقل صندوق  وتأسيس التقاعد، و�رامج تحققها ال�ي األر�اح من نصيبا

 .الشركة �� للعامل�ن اجتماعية مؤسسات إ�شاء .٣

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 وسوف یتم مراعاة ذلك مستقبالً 

 



 

 
٤ 

 

 

 

  ا�حوكمة: بلوائح الشركة ال��ام •

 الئحة أح�ام معيتوافق  بالشركة خاص حوكمة نظام اإلدارة مجلس وضع حيث الشر�ات، حوكمة بقواعد التام االل��ام ع�� الشركة حرصت

م والذي يتضمن القواعد واملعاي�� املنظمة ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق   ١٦/٥/١٤٣٨بتار�خ  املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشر�ات حوكمة

 عليھ قامت الشركة بأعتماد لوائح وسياسات ا�حوكمة  ، إلدارة الشركة و يكفل حماية حقوق املساهم�ن وحقوق أ�حاب املصا�ح
ً
و�ناءا

 
ً
 قراروعند صدور لنظام الشر�ات ولوائح و�عليمات هيئة السوق املالية ،  ا�خاصة ��ا من مجلس االدارة وا�جمعية العامة للمساهم�ن وفقا

ا�خاص بتعديل �عض مواد الئحة حوكمة الشر�ات   م ٢٣/٤/٢٠١٨املوافق ه٧/٨/١٤٣٩ وتار�خ ٢٠١٨-٤٥-٣ رقم املالية السوق  هيئة مجلس

 م ٢٣/٤/٢٠١٨قامت الشركة بتحديث لوائح ا�حوكمة ا�خاصة ��ا  لتتوافق مع الئحة حوكمة الشركة املعدلة بتار�خ 
 

 

 عن باإلفصاح وال��امها واللوائح لألنظمة الشركة اح��ام تضمن ال�ي واإلجراءات السياسات وضع قداإلدارة  مجلس فإن سبق و�ناء ع�� ما

 لنص اواستناد ،الشر�ات حوكمة الئحةعليھ ملا نصت  استنادا اآلخر�ن املصا�ح وأ�حاب والدائن�ن للمساهم�ن ا�جوهر�ة املعلومات
ً
 ملادةا

االلزامية  وادامل وفقرات بنود ب�افة ال��مت قد الشركة فإن املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشر�ات حوكمةمن الئحة  را�عة والتسعون ال

ـــالنحع��  وذلك ،ا�حوكمة الئحةل ـــــالت وـ ـــ  : ا��ـــ
 

 ال�ي األر�اح من نصيب ع�� ا�حصول  �� النظامية �حقوقهم املساهم�ن جميع ممارسة ع�� الشركة تحرص: العامة وا�جمعية املساهم�ن حقوق  •

 ع�� والتصو�ت مداوال��ا �� واالش��اك املساهم�ن جمعيات وحضور  تصفي��ا، حال �� الشركة موجودات من نصيب وع�� توزيعها، يتقرر 

 يضر ال بما معلومات وطلب واالستفسار املجلس أعضاء ع�� املسؤولية دعوى  ورفع اإلدارة مجلس أعمال ومراقبة األسهم �� والتصرف قرارا��ا

 .التنفيذية ولوائحھ املالية السوق  نظام مع يتعارض وال الشركة
 

  املساهم�ن لعموم ال�امل بالش�ل املعلومات جميع الشركة تتيح: املعلومات ع�� املساهم�ن حصول  •
ً
 التطورات عن اإلفصاح لسياسات وفقا

  األداء وتقار�ر املالية والبيانات الهامة
ً
 تمي�� دون  االختصاص ذات ا�جهات من الواردة والتعليمات ��ا املعمول  واللوائح القانونية للمتطلبات وفقا

 املواعيد و�� منتظمة بطر�قة ومحدثة ودقيقة وافية املعلومات هذه لت�ون  وجھ أكمل ع�� حقوقهم ممارسة من تمك��م بحيث املساهم�ن، ب�ن

 .اليومية وال�حف اإللك��و�ي الشركة وموقع ،) تداول  (املالية السوق  هيئة موقع �� املحددة
 

 ال  املخاطر:إدارة  •
ً
 حيث تدرك الشركة أهمية الدور الفعال يتجزأ من أ�شطة الشركة وعمليات صنع القرار ف��ا�عت�� إدارة املخاطر جزءا

ا لتحقيق �سع� لتحقيق توازن مقبول ب�ن املخاطر وامل�اسب أثناء الشركةس�� إلدارة املخاطر �� تحقيق النجاح ا�حا�� واملستقب�� لها و�

 �عت�� إدارة املخاطر جزءا حيث  رؤ���ا.
ً
املخاطر طر�قة منطقية ومنتظمة  إلدارةو  .الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكم��ا من مهامهاما

شركة باتخاذ قرارات مناسبة لبطر�قة �سمح ل وذلك لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعا�ج��ا ومراقب��ا واإلبالغ ع��ا

 .حدو��اواالستجابة �� الوقت املناسب للمخاطر حال 

 

 
 

المادة 
۸۷ 

٠ 
  االجتماعية: املسؤولية

 تحقيقها إ�� املجتمع يصبو ال�ي واألهداف أهدافها ب�ن التوازن  إقامة تكفل سياسة) اإلدارة سمجل من اق��اح �ع� اءً نب( العادية العامة ا�جمعية تضع

 .للمجتمع واالقتصادية االجتماعية األوضاع تطو�ر �غرض

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 مستقبالً وسوف یتم مراعاة ذلك 
 

المادة 
۸۸ 

 

 الفقرة 
۱: ٤  

 االجتما��: العمل مبادرات
 :ي�� ما ذلك ويشمل االجتما��، العمل مجال �� الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل و�حدد ال��امج اإلدارة مجلس يضع

  ھاملشاب النشاط ذات األخرى  بالشر�ات ذلك ومقارنة االجتما��، العمل �� مبادرات من تقدمل بما الشركة أداء تر�ط قياس مؤشرات وضع .١

 .��ا وتثقيفهم وتوعي��م ف��ا للعامل�ن الشركة تتبناها ال�ي االجتماعية املسؤولية أهداف عن اإلفصاح  .٢

 .بأ�شطةالشركة الصلة ذات الدور�ة التقار�ر �� االجتماعية املسؤولية تحقيق خطط عن اإلفصاح .٣

 .للشركة االجتماعية باملسؤولية للتعر�ف للمجتمع توعية برامج وضع .٤

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 وسوف یتم مراعاة ذلك مستقبالً 

 

المادة 
۹٥ 

٠ 

 الشر�ات حوكمة ةن�ج �شكيل
 هذه من والتسع�ن الرا�عة املادة بموجب املقررة االختصاصات إل��ا يفوض أن فعليل الشر�ات، بحوكمة مختصة �جنة اإلدارة مجلس �شكيل حال ��

  اإلدارة، مجلس وتزو�د ا�حوكمة، تطبيقات �شأن موضوعات أي متا�عة ال�جنة هذه وع�� الالئحة،
ً
 ال�ي والتوصيات بالتقار�ر  األقل، ع�� سنو�ا

 .إل��ا تتوصل

لم یتم العمل بھذا البند كونھ بنداً 
 إسترشادیاً 

 وسوف یتم مراعاة ذلك مستقبالً 



 

 
٥ 

 

 ال يتجزأ من الئحة حوكمة الشركة فقد والشفافية: باإلفصاح املتعلقة واإلجراءات السياسات •
ً
 �عد سياسات اإلفصاح والشفافية جزءا

 �� املناسبة املعلومات توف��  �� العدالة مبدأ تحقيق تكفل ال�ي والشفافية باإلفصاح تتعلق مكتو�ة وإجراءات سياسات اإلدارة مجلس وضع

 املعلومات �سرب عدم وضمان ووافية �حيحة معلومات ع�� بناء االستثمار�ة القرارات اتخاذ ع�� املستثمر�ن مساعدة �غرض املناسب الوقت

 بناء اإلدارة مجلس يضعها ال�ي واإلجراءات بالسياسات الشركة وتل��م .اآلخر البعض دون  املستثمر�ن �عض إ��
ً
 وما العالقة ذات األنظمة ع�� ا

  ،والشفافية اإلفصاح مستوى  �عز�ز ��دف االختصاص ذات وا�جهات املالية السوق  هيئة من �عليمات من يرد
 

خالل  )تداول ( السعودية املالية السوق  موقع ع�� والسنو�ة سنو�ة الر�ع املالية نتائجها �افة بنشر  ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة تقومو 

  وتقوم ،وع�� موقع الشركة االلك��و�ي  للنشر  الالزمة النظامية الف��ات
ً
 أو  نظاميةال فصاحاتاإل ب تتعلق ال�ي املعلومات �افة بنشر ايضا

 ونوعية طبيعة خالل من اإلفصاح مستوى  �نسحت ع�� مستمر �ش�لالشركة  و�عمل تأخ��، أي ودون  حدو��ا فور  حي��ا �� جوهر�ةا� تطوراتال

 �� املصا�ح أ�حاب �افة �ساعد قد ال�ي املعلومات ب�افة للشركة االلك��و�ي املوقع إثراء �� االستمرار مع ع��ا يف�ح ال�ي املعلومات وتوقيت

�افة بيان يو�ح فيما ي�� �ستعرض و ، بنجاح  االستثمار�ة قرارا��م اتخاذ �� �ساعدهم بما أعمالها وتطوراتالشركة  أ�شطة معرفة

 م ٢٠١٩خالل عام  ) وع�� موقع الشركة االلك��و�ي  تداول  (السعودية السوق املالية موقع الشركة ع��  أفصاحات

 

 ا�حدث  التار�خ

 �علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن ترسية عقد من مؤسسة النقد العر�ي السعودي ٢٠١٩ف��اير  ١٩

 �علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن توقيع عقد تدر�ب مع فرع شركة اير�اص دفنس أند سبيس �� أم �ي أ�ش ٢٠١٩ف��اير  ٢٥

 ٢٠١٨ -١٢-٣١ اعالن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن النتائج املالية السنو�ة املن��ية �� ٢٠١٩مارس  ٢١

 م٢٠١٨�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن عدم توزيع أر�اح عن العام املا��  ٢٠١٩مارس  ٢١

 م٢٠١٨�حي�� من شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم بخصوص عدم توزيع أر�اح عن العام املا�� إعالن ت ٢٠١٩مارس  ٢١

 )تدعو شــركة ا�خــــليج للتـــدر�ب والتعــــليم مساهم��ا الكرام �حضور أجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية (االجتماع االول  ٢٠١٩مارس  ٣١

   )ر�ت�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الراج�� العقاري (الراج��  ٢٠١٩مارس  ٣١

  ة القصيم�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن توقيع عقد مع جامعة امللك عبد العز�ز لتشغيل مقررات اللغة االنجل��ية للسنة التحض��ية بجامع ٢٠١٩أبر�ل  ٢٣

  )  األول  (األجتماع�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن تار�خ بدء التصو�ت اإللك��و�ي ع�� بنود اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية  ٢٠١٩أبر�ل  ٢٣

 الثا�ي)   (االجتماع�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم نتائج إجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية  ٢٠١٩أبر�ل  ٢٩

  �علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن ترسية مشروع مع الشركة الوطنية لإلس�ان ٢٠١٩مايو  ٢

  )أشهر (ثالثة ٣١-٠٣-٢٠١٩اعالن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن النتائج املالية األولية للف��ة املن��ية ��  ٢٠١٩مايو  ٦

  .االتصاالت�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن حصولها ع�� التصنيف االول �� شهادة تصنيف املقاول�ن �� مجال تقنية  ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  .لإلس�ان�علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية  ٢٠١٩يوليو  ٢١

  )أشهر (ستة ٣٠-٠٦-٢٠١٩اعالن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن النتائج املالية األولية للف��ة املن��ية ��  ٢٠١٩أغسطس  ٦

  ٢٠١٩-٦-٣٠إعالن إ�حا�� من شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم بخصوص النتائج املالية األولية للف��ة املن��ية �� ٢٠١٩أغسطس  ٦

  تدر�ب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم املوقعة مع صندوق الراج�� ر�ت�علن شركة ا�خليج لل ٢٠١٩سبتم��  ٣٠

  والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم املوقعة مع صندوق الراج�� ر�ت �علن شركة ا�خليج للتدر�ب ٢٠١٩أكتو�ر  ٣٠

   )أشهر (�سعة ٣٠-٠٩-٢٠١٩ن��ية �� إعالن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن النتائج املالية األولية للف��ة امل ٢٠١٩نوفم��  ١٠

  ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم املوقعة مع صندوق الراج�� ر�ت �علن شركة ٢٠١٩نوفم��  ٢٨

  �علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن توقيع أتفاقية بيع وإعادة تأج�� أحد العقارات التعليمية اململوكة للشركة ٢٠١٩د�سم��  ٢٥

  �علن شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم عن توقيع أتفاقية بيع وإعادة تأج�� عقار�ن من العقارات التعليمية اململوكة للشركة ٢٠١٩د�سم��  ٢٥
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https://www.alkhaleej.com.sa/alkhaleej-training-and-education-company-announces-the-extension-of-the-memorandum-of-understanding-signed-with-al-rajhi-reit-fund/
https://www.alkhaleej.com.sa/30-10/
https://www.alkhaleej.com.sa/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%86-6/
https://www.alkhaleej.com.sa/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-2/
https://www.alkhaleej.com.sa/alkhaleej-training-and-education-company-announces-the-signing-of-an-agreement-to-sale-leaseback-an-educational-property-owned-by-the-company/
https://www.alkhaleej.com.sa/alkhaleej-training-and-education-company-announces-the-signing-of-an-agreement-of-sale-leaseback-of-the-two-educational-properties-owned-by-the-company/


 

 
٦ 

 

 ووظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م.أسماء أعضاء مجلس االدارة وأعضاء ال�جان واالدارة التنفيذية  -٢
 

 

 

 أعضاء مجلس االدارة .١
 

١ 

 ا�خـــ��ات املؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة ا�حالية أسم العضو

 أ / عبد العز�ز بن حماد البل��د

 رئيس مجلس إدارة

شركة ا�خليج للتدر�ب 

 والتعليم

  عام مدير 

مؤسسة النقد العر�ي ب

 السعودي

علوم مالية  ب�الور�وس

 و�نكية

 جامعة أركنساس االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال  ٥٠

وإدارة االدارة واملالية 

االعمال والتدر�ب وتقنية 

 املعلومات

 أ/ عبدالعــز�ز بن راشـــد الراشـــد ٢
 رئيس مجلس إدارة 

 مجموعة شر�ات الراشد 

 عضو مجلس إدارة

البنك السعودي  

 الفر���ي 

 إدارة أعمال ب�الور�وس

جامعة ورنر باسفيك 

 االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال إدارة  ٤٧

 االستثمارات

 أ/ أحمد بن ع�� أحمد الشدوي  ٣
التنفيذي  الرئيس واملدير 

لشركة الفلك للمعدات 

 االلك��ونية   والتجه��ات

رئيس الغرفة التجار�ة 

 والصناعية بالباحة 

علوم نظم  ب�الور�وس

 معلومات

 جامعة متشيجان االمر�كية   

سنة خ��ة �� مجال  ٤٧

أنظمة املعلومات واالتصاالت 

 وتأسيس وإدارة االشر�ات

 أحمد بن محمد سالم السري أ/  ٤
 املدير�ن رئيس مجلس

مشاريع تر�م شركة 

  لالستثمار 

رئيس شركة ا�خليج 

للكمبيوتر واملعدات 

  االلك��ونية

-الهندسة ب�الور�وس

 الكيمياء

 تكساس االمر�كيةجامعة 

سنة خ��ة �� مجال ��  ٤٩

مجال تقنية املعلومات 

 واالستثمارواالتصاالت 

 متقاعد  عبد العزیز بن عبد الرحمن القویزد/  ٥

 رئيس مجلس إدارة

الشركة العاملية 

 للدايول 

 الكيمياء الف��يائية دكتوراه

 �اليفورنياجامعة 

 االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال إدارة  ٤٠

 االعمال واالستثمار

 بن عبدالرحمن الرقطان زعبد العزی/ أ ٦

 رئيس مجلس إدارة 

شركة عبد العز�ز الرقطان  

 وشر�اؤه 

 عميد شئون الطالب 

 بجامعة امللك فهد 

  ماجست�� ��

 العالقات الدولية

سنة خ��ة �� مجال إدارة  ٤٧

 االعمال واالستثمار

 المحسن بن عبد العزیز الیحیى/عبد م ٧
 شر�ك تنفيذي

 �شركة كواال املحدودة  

 الرئيس التنفيذي

 لشركة كودو 

الهندسة  ب�الور�وس

امللك سعود  جامعة املدنية

 بالر�اض 

سنة خ��ة �� مجال  ٣٢

الهندسة املدنية وإدارة 

 االعمال واالستثمار

 الدريعان قعبد الرزاالوليد بن م/  ٨

اإلدارة عضو مجلس 

 املنتدب

 لشركة ا�خليج للتدر�ب

 والتعليم

�شركة  مدير عام

للكمبيوتر ا�خليج 

 اإللك��ونية واملعدات

 كهر�ائية ماجست�� هندسة

جامعة وسكو�سن 

 االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال إدارة  ٣٦

االعمال والتدر�ب والتعليم 

 وتقنية املعلومات.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
۷ 

 

 أعضاء ال�جان  .٢
 

 ال��شيحات وامل�افآت�جنة 

١ 

 ا�خـــ��ات املؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة ا�حالية أسم العضو

 الرحمن الرقطان العزیز بن عبد / عبدأ
  إدارة شركةرئيس مجلس 

 عبد العز�ز الرقطان وشر�اؤه 

 عميد شئون الطالب 

 بجامعة امللك فهد 

  �� ماجست�� 

 العالقات الدولية

سنة خ��ة �� مجال إدارة االعمال  ٤٧

 واالستثمار

 دـــد الراشـــزیز بن راشــ/ عبدالعأ ٢
 رئيس مجلس إدارة 

 مجموعة شر�ات الراشد 

 عضو مجلس إدارة

 البنك السعودي الفر���ي  

 إدارة أعمال ب�الور�وس

 جامعة ورنر باسفيك االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال إدارة  ٤٧

 االستثمارات

 المحسن بن عبد العزیز الیحیى/عبد م ٣
 شر�ك تنفيذي

 �شركة كواال املحدودة  

 الرئيس التنفيذي

 لشركة كودو 

 املدنيةالهندسة  ب�الور�وس

 امللك سعود بالر�اض  جامعة

سنة خ��ة �� مجال الهندسة  ٣٢

 املدنية وإدارة االعمال واالستثمار

 
 
 

 

 ملراجعة�جنة ا

١ 

 ا�خـــ��ات املؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة ا�حالية أسم العضو

 أحمد بن محمد سالم السري/ أ
 املدير�ن رئيس مجلس 

 مشاريع تر�م لالستثمارشركة 

رئيس شركة ا�خليج  

للكمبيوتر واملعدات 

 االلك��ونية

 الكيمياء-الهندسة ب�الور�وس

 جامعة تكساس االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال تقنية  ٤٩

 واالستثماراملعلومات واالتصاالت 

 / أحمد بن علي أحمد الشدويأ ٢

التنفيذي لشركة  الرئيس واملدير 

 الفلك للمعدات والتجه��ات

 االلك��ونية  

رئيس الغرفة التجار�ة 

 والصناعية بالباحة 

 علوم نظم معلومات ب�الور�وس

 جامعة متشيجان االمر�كية   

سنة خ��ة �� مجال أنظمة  ٤٧

املعلومات واالتصاالت وتأسيس وإدارة 

 االشر�ات

 حادةـــم أحمد شــلطفي قاسأ/  ٣
مدير مراجعة تدقيق واستشارات  

 مالية

 مدير مراجعة 

 تدقيق واستشارات مالية

 ب�الور�وس محاسبة 

 وإدارة أعمال

سنة خ��ة �� مجال املحاسبة  ٤٧

 املالية واملراجعة والتدقيق

 

 االدارة التنفيذية  .٣
 

 

١ 

 ا�خـــ��ات املؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة ا�حالية أسم العضو

 الرزاق الدریعان الولید بن عبد/ م
 عضو مجلس اإلدارة املنتدب

 والتعليم لشركة ا�خليج للتدر�ب

ا�خليج  عام �شركةمدير 

واملعدات للكمبيوتر 

  اإللك��ونية

 كهر�ائية ماجست�� هندسة

 جامعة وسكو�سن االمر�كية

سنة خ��ة �� مجال إدارة االعمال  ٣٦

 والتدر�ب والتعليم وتقنية املعلومات.

 نائب الرئيس التنفيذي حاتم بن عبد الرزاق الدریعان/ د ٢
 نائب أول الرئيس 

 لقطاع التدر�ب
 إدارة األعمال �� دكتوراه 

سنة خ��ة �� مجال قطاع التدر�ب  ٣٣

 .والتكنولوجيا

 خالد بن سعید جعري الغامدي/ د ٣
 نائب أول الرئيس 

  لقطاع التعليم

 مدير عام 

 االه�� واالجن�ي  التعليم

 بوزارة التعليم

 إدارة تر�و�ة دكتوراه
سنة خ��ة �� مجال قطاع التعليم  ٣٢

 االه�� واالجن�ي وا�جام��

 الخطیبصفوان محمود أ/  ٤
 نائب أول الرئيس 

 لقطاع مراكز االتصال

  مدير عام 

 وحدة مراكز االتصال   
 هندسة حاسب ا�� ب�الور�وس

سنة خ��ة �� مجال قطاع االتصال  ٢٤

 وا�حاسب اال��  

 أسماعیل أحمد آل حسین أ/ ٥
 نائب أول الرئيس

 لقطاع التدر�ب 

  نائب الرئيس

 لقطاع التدر�ب
 سنة خ��ة �� مجال قطاع التدر�ب ٢٣ ب�الور�وس �� محاسبة

 املدير املا��نائب  املدير املا�� محمد فیصل أطھر حسن صدیقيأ/  ٦
  العلوم ماجست�� ��

 املحاسبة واملالية

سنة خ��ة �� مجال املحاسبة  ٢٤

 املالية واملراجعة

 

 



 

 
۸ 

 

 �� مجالس إدار��ا اإل أسماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس  -٣
ً
 ا�حالية والسابقة أو من مدير��ا.دارة عضوا

 

 

 أسم العضو م
أسماء الشر�ات ال�ي يكون عضو مجلس االدارة 

 �� مجالس إدار��ا ا�حالية أو من مدير��ا
ً
 عضوا

/ داخل 

خارج 

 اململكة

الكيان 

 القانو�ي

أسماء الشر�ات ال�ي يكون عضو 

 �� مجالس 
ً
مجلس االدارة عضوا

 من مدير��ا أو السابقة إدار��ا 

داخل 

خارج  /

 اململكة

الكيان 

 القانو�ي

 عبد العزیز بن حماد البلیھدأ/  ١
 غ�� مدرجة  داخل شركة الفلك للمعدات والتجه��ات االلك��ونية

ــ ال يوجد  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  غ�� مدرجة داخل شركة العناية للعلوم وا�خدمات الطبية ــ

 محدودة داخل شركة ا�خليج للكمبيوتر واملعدات االلك��ونية
 

 بن راشد الراشد زعبد العزیأ/  ٢
 مدرجة داخل  البنك السعودي الفر���ي غ�� مدرجة داخل  شركة العناية للعلوم وا�خدمات الطبية

 غ�� مدرجة داخل الطبية شركة الشفاء لصناعة ا�حقن  غ�� مدرجة داخل  شركة الفلك للمعدات والتجه��ات االلك��ونية
 

 أحمد بن علي أحمد الشدويأ/  ٣

 مدرجة داخل  شركة أتحاد ا�خليج للتأم�ن التعاو�ي

 غ�� مدرجة داخل ا�خدمات العماليةشركة 

 غ�� مدرجة داخل  االلك��ونية للمعدات والتجه��اتشركة الفلك 

 غ�� مدرجة داخل  شركة الفلك ل�خدمات العمالية 

 غ�� مدرجة داخل  شركة العناية للعلوم وا�خدمات الطبية

 غ�� مدرجة داخل  شركة أتحاد شر�ات املقاوالت السعودية

 غ�� مدرجة داخل  شركة الظهران لالعمار

 غ�� مدرجة داخل  شركة تنمية الباحة القابضة
 

٤ 

 
 أحمد بن محمد سالم السريأ/ 

 مدرجة داخل  الشركة السعودية للعدد واالدوات (ساكو)
 مدرجة داخل  البنك السعودي الفر���ي

 غ�� مدرجة داخل  شركة امللز املالية

 غ�� مدرجة داخل  شركة العناية للعلوم وا�خدمات الطبية
 مدرجة داخل  شركة سالمة للتأم�ن 

 غ�� مدرجة داخل  الفلك للمعدات والتجه��ات االلك��ونية

    غ�� مدرجة داخل العمالية الفلك ل�خدماتشركة 
 

ــ ال يوجد عبدالعزیز بن عبد الرحمن القویزد/  ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ
-العاملية للب��وكيماو�اتالسعودية 

 سيكيم
 مدرجة داخل

 

ــ ال يوجد  مدرجة داخل شركة أتحاد ا�خليج للتأم�ن التعاو�ي الرقطان نعبد الرحمعبدالعزیز بن أ/  ٦ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

 

 محدودة داخل شركة كودو مدرجة داخل الشركة السعودية للتمو�ن الیحیى زعبد العزیعبد المحسن بن م/  ٧

 

 الولید بن عبدالرزاق الدریعانم/  ٨

 مدرجة  داخل شركة أسمنت العر�ية

ــ ال يوجد  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ
 مدرجة داخل شركة اليانز السعودي الفر���ي للتأم�ن

 غ�� مدرجة داخل شركة امللز املالية

 غ�� مدرجة داخل العناية للعلوم وا�خدمات الطبيةشركة 
 

 

 

  -أعضائة: تكو�ن مجلس االدارة وتصنيف  -٤
 

 

 العضو�ة تصنيف املنصب أسم العضو م

 تنفيذي غ��  رئيس مجلس االدارة االستاذ / عبد العزیز بن حماد ناصر البلیھد ١

 تنفيذي غ��  رئيس مجلس االدارةنائب  الراشد نعبد الرحمبن راشد  زعبد العزیاألستاذ/  ٢

 تنفيذي غ��  عضو مجلس إدارة األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي ٣

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

 مستقل عضو مجلس إدارة الدكتور / عبد العزیز بن عبد الرحمن القویز ٥

 مستقل عضو مجلس إدارة سعد الرقطان نعبد الرحمبن  زعبد العزیاألستاذ/  ٦

 مستقل عضو مجلس إدارة المھندس/ عبد المحسن بن عبد العزیز الیحیى ٧

 تنفيذي عضو مجلس إدارة املنتدب صالح الدریعان قعبد الرزاالمھندس/ الولید بن  ٨



 

 
۹ 

 

 بمق��حات التنفيذي�ن)ها املجلس إلحاطة أعضائھ (و�خاصةغ�� خذاالجراءات ال�ي أت -٥
ً
 . اوأدا��وم�حوظا��م حيال الشركة ملساهم�ن اعلما

 

 ع�� حضور غالبية أعضائھ و  وأداءها، الشركة حيال املساهم�ن السادة من مالحظات أية اإلدارة مجلس يتلق لم
ً
�حرص مجلس اإلدارة دائما

�ن حيال الشركة وأدا��ا والرد املساهمومق��حات وأستفسارات و�خاصة غ�� التنفيذي�ن إلجتماعات ا�جمعيات العامة لالستماع ا�� �ساؤالت 

 ا�جمعيات.بمحاضر  عل��ا وتوثيقها
 

 .هاومهام الرئيسة اإلدارة مجلس �جان الختصاصات مختصر وصف -٦
 

 ��شيحات وامل�افأت�جنة الأوال: 
 

 ومھامھا:وصف مختصر إلختصاصات اللجنة 
 

 عضو�ة. لاملطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة ل جاتاملراجعة السنو�ة لإلحتيا -١

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

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

 أخرى. صا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركةاملالتأكد �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء املستقل�ن وعدم �عارض  -٤

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

 طبيعة العضو�ة أسماء أعضاء لجنة الترشیحات والمكافأت م

 وتاریخھا وسجل الحضور اتعدد االجتماع
 الثا�ي  االول 

١٨/١٢/٢٠١٩ ١٨/٠٣/٢٠١٩ 

  √ رئيس ال�جنة األستاذ/ عبدالعزیز بن عبدالرحمن سعد الرقطان ١

  األستاذ/ عبدالعزیز بن راشد عبدالرحمن الراشد ٢
َ
 √ √ عضوا

  المھندس/عبد المحسن بن عبد العزیز الیحیى ٣
ً
  X عضوا

  االعتذار عن ا�حضور  - X           ا�حضور ع�� الهاتف   -                 ا�حضور و�الة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة  -               ا�حضور أصالة  - √                     
 

 

 : 
ً
 �جنة املراجعةثانيا

 

 ومھامھا:وصف مختصر إلختصاصات اللجنة 
 

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

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

 الداخلية.دراسة تقار�ر مراجعة  -٣

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

 القانو�ي.دراسة خطھ املراجعة مع املحاسب  -٥

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

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

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

 طبيعة العضو�ة أسماء أعضاء لجنة المراجعة   م

 وتاریخھا وسجل الحضور اتعدد االجتماع
 ا�خامس الرا�ع الثالث الثا�ي االول 

٢٤/
٠٢/

٢٠
١٩

 

١٨/
٠٣/

٢٠
١٩

 

٠٦/
٠٥/

٢٠
١٩

 

٠٥/
٠٨/

٢٠
١٩

 

٠٧/
١١/

٢٠
٩

 

  √ √ √ √ رئيس ال�جنة األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري ١

  أحمد الشدوي األستاذ/ أحمد بن علي ٢
َ
  √    عضوا

  االستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة ٣
ً
 √ √ √ √ √ عضوا

 االعتذار عن ا�حضور  - X           ا�حضور ع�� الهاتف   -                 ا�حضور و�الة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة  -               ا�حضور أصالة  - √                     

 



 

 
۱۰ 

 

 

  بالتقييم .قامت الوسائل ال�ي أعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أدائھ وأداء �جانھ وأعضائھ وا�جهة ا�خارجية ال�ي  -٧
 

 لنموذج التقييم امل ،�لياال ينطبق 
ً
واملعتمد من �جنة ال��شيحات وامل�افآت  ق��حتتم عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة و�جانھ وأعضائھ وفقا

 من عام ا والذي بدأمجلس إدارة الشركة من 
ً
 اإلدالء خالل من التقييم عملية ��اإلدارة مجلس  أعضاء شارك� م حيث٢٠١٨لعمل بھ أعتبارا

 نتائج رفعتو  �افآتوامل ال��شيحات �جنة إشرافتحت و  بمعرفة إدارة ا�حوكمة التقييم نتائج تحليل �تمو  و�جانھ،�� أداء املجلس  بآراءهم

   االن.ح�ى ولم يتم االستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم  عل��ا،لالطالع  اإلدارة ملجلسالتقييم 
 

 م ٢٠١٩م�افأت اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذي�ن للعام االفصاح عن  -٨
 

 ع�� سياسة م�افأت مجلس االدارةيتم تحديد م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي .أ
ً
و�جانھ واالدارة  ة �� الشركة بناءا

 تم أعدادها م وال�ي ٢٢/١١/٢٠١٧بتار�خ  للمساهم�نال�ي تم أعتمادها من ا�جمعية العامة  التنفيذية
ً
 ونظام الشر�ات نظام إلح�اموفقا

مع  متناسبةو  عادلة ت�ون  أنت آامل�اف سياسة�� يرا�� حيث ، ياألسا�� الشركة ونظام التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  هيئة

 املجلسوحجمها واملهارة الالزمة إلدار��ا وخ��ة أعضاء  الشركة �شاطو  ��ا ون واألعمال واملسئووليات ال�ي يقومألعضاء اختصاصات ا

أن ت�ون امل�افآت �افية �ش�ل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة و  وأهدافها الشركة اس��اتيجية مع امل�افآت ا��جامو 

امل�افآت �غرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� إنجاح الشركة  أن تقدمو  �هم واالبقاء عل��موخ��ة مناسبة وتحف�

  . امل�افآت تحديد �� العمل سوق  �� سائد هو وما األخرى  الشر�ات ممارسات االعتبار األخذ �� ومع  وتنمي��ا ع�� املدى الطو�ل
 

بدقة وشفافية وتفصيل عن امل�افآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة، يتم االفصاح  .ب

 �انت طبيع��ا 
ً
 لنص املادة ا�حادية والعشرون من النظام  .واسمهادون إخفاء أو تضليل، سواء أ�انت مبالغ أم منافع أم مزايا، أيا

ً
وفقا

 مجلس أعضاء عليھ حصل ما ل�ل شامل بيان ع�� العادية العامة ا�جمعية إ�� اإلدارة مجلس تقر�ر �شتمل أن توجباالسا��ي للشركة ال�ي 

 �انت  املزايا من ذلك وغ�� مصروفات و�دل م�افآت من املالية السنة خالل اإلدارة
ً
 .طبيع��اأيا

 

�� الشركة بحيث  سياسة امل�افآت املعمول ��ابما ورد �إلعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية امل�افآت املمنوحة  يتم االل��ام �� تحديد .ت

عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط إلستحقاق امل�افأة السنو�ة ، �� تحديد تلك امل�افآت أي أنحراف جوهري  ال ي�ون هناك

  املجلس أعضاء م�افآت االدارة مجلس�حدد و 
ً
 والتعاميم األنظمة ال�ي ترا�� �� تحديدها �افة وامل�افآت ال��شيحات �جنة توصية ع�� بناءا

 التوصية هذه وتخضع، شركة لا املعمول ��ا ���افآت املو�ما ال يتعارض مع سياسة   ا�خصوص هذا �� املختصة ا�جهات من الصادرة

 .  للمساهم�ن العامة ا�جمعية ملوافقة
  

خالل العام  .أعضاء ال�جانو خمسة من كبار التنفيذي�ن و  مجلس اإلدارة من أعضاءتفاصيل امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ل�ل �افة  .ث

 عضو عليھ يحصل ما مجموع تجاوز ي اليجب او�� جميع االحوال  التالية،م سيتم توضيحها �� ا�جداول ٣١/١٢/٢٠١٩املا�� املنت�ي �� 

  .سنو�ا سعودي ر�ال ألف خمسمائة)  ٥٠٠٫٠٠٠(  مبلغعن  وعينية مالية ومزايا م�افآت من الواحد اإلدارة مجلس
ً
ملا ورد بالفقرة وفقا

 الشر�ات.الثالثة من املادة السادسة والسبعون من نظام 
  

 

 -من:  ل�لصرفت امل�افأت ال�ي  ستو�ح �افةا�جداول التالية 

 عضاء مجلس اإلدارة  أ .١

 كبار التنفيذي�ن  .٢

 أعضاء ال�جان  .٣

 

 



 

 
۱۱ 

 

: م�افآت 
ً
 اإلدارة سمجل أعضاء أوال

 أسماء االعضاء

 املتغ��ة امل�افآت الثابتة امل�افآت
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اء
ض

ألع
ا

 
ن

قل�
ست

امل
 

 االسم
االف 

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

االف 

 الر�االت

  ١٠٩ - - - - - - - ١٠٩ - - - - ٩ ١٠٠ الدكتور / عبد العزیز بن عبد الرحمن القویز

  ١١٦٫٨٧ - - - - - - - ١١٦٫٨٧ - - - -- ١٦٫٨٧ ١٠٠ الرقطان نعبد الرحمبن  زعبد العزیاألستاذ/ 

  ١٠٩ - - - - - - - ١٠٩ - - - - ٩ ١٠٠ المھندس/ عبد المحسن بن عبد العزیز الیحیى

  ٣٣٤٫٨٧        ٣٣٤٫٨٧     ٣٤٫٨٧ ٣٠٠ املجموع
 

ن
ذي�

في
تن

 ال
��

 غ
اء

ض
ألع

ا
 

 االسم
االف 

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

 الر�االت

  ٢١٢ - - - - - - - ٢١٢ - - - - ١٢ ٢٠٠ العزیز بن حماد ناصر البلیھداالستاذ / عبد 

  ١٠٩ - - - - - - - ١٠٩ - - - - ٩ ١٠٠ األستاذ/ عبدالعزیز بن راشد عبدالرحمن الراشد

  ١٢٢٫٥ - - - - - - - ١٢٢٫٥ - - - - ٢٢٫٥ ١٠٠ األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي

  ١١٢ - - - - - - - ١١٢ - - - - ١٢ ١٠٠ سالم السرياألستاذ / أحمد بن محمد 

  ٥٥٥٫٥        ٥٥٥٫٥٠     ٥٥٫٥٠ ٥٠٠ املجموع
 

یذی
تنف

 ال
اء

ض
الع

ا
 ن

 االسم
االف 

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

االف 

 الر�االت

  ١١٢ - - - - - - - ١١٢ - - - - ١٢ ١٠٠ ق صالح الدریعانعبدالرزاالمھندس/ الولید بن 

  ١١٢        ١١٢     ١٢ ١٠٠ املجموع
 

 

 

 

:
ً
 فيذي�ننالت كبار م�افآت ثانيا

 

 فيذي�ننالت كبار وظائف
 

 املتغ��ة امل�افآت الثابتة امل�افآت
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 االسم
االف 

 الر�االت

االف 

 الر�االت
 

االف 

 الر�االت
 االف الر�االت       االف الر�االت 

 ١٢٣٩٠٫٢ - - - - - - ٥٥٠٠ - ٦٨٩٠٫٢ - ١٥٩٢٫٢ ٥٢٩٨ كبار التنفيذي�ن

 ١٢٣٩٠٫٢ - - - - - - ٥٥٠٠ - ٦٨٩٠٫٢ - ١٥٩٢٫٢ ٥٢٩٨ وعـــــــــــــــــــــــــــــاملجم

 

 

 



 

 
۱۲ 

 

 

:
ً
 ال�جان أعضاء م�افآت ثالثا

 

 أسماء االعضاء ال�جنة
 الثابتة امل�افآت

 ) ا�جلسات حضور  بدل (عدا
 املجموع جلسات حضور  دلب

اء
ض

أع
 

 ةن�ج
عة

ج
را

امل
 

 االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االسم

 ٤٫٥ ٤٫٥ - األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري

 ١٫٥ ١٫٥ - أحمد بن علي أحمد الشدوياألستاذ/ 

 ٧٢ ١٢ ٦٠ االستاذ / لطفي قاسم أحمد شحاده

 ٧٨ ١٨ ٦٠ املجموع
 

اء
ض

أع
 

 ةن�ج

ت
حا

شي
��

ال
و  

ت
فآ

�ا
امل

 

 االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االسم

 ١٫٥ ١٫٥ - سعد الرقطان نعبد الرحمبن  زعبد العزیاألستاذ/ 

 ١٫٥ ١٫٥ - الرحمن الراشد بن راشد عبد زعبد العزیاألستاذ/ 

 - - - المھندس/ عبد المحسن بن عبد العزیز الیحیى

 ٣ ٣ ٠ وعــــــــــــــــــــــــــاملجم

 

 

 ا�جزاءات والعقو�ات املفروضة ع�� الشركة  -٩
 

  أخرى، قضائية تنظيمية أو أو إشرافية جهة أي من أو  الهيئة من الشركة ع�� مفروض احتياطي قيد أوأو تدب�� أح��ازي  جزاء أو عقو�ة أي يوجد ال
 

  الداخلية.ورأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة  بالشركة،نتائج املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  -١٠
 

 ا�� أهمية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يقوم مجلس 
ً
دارة بـالتحقق مـن فاعلي��ـا وكفاءا��ـا �شـ�ل سـنوي مـن خـالل املراجعـة اإل نظرا

جــــراءات �جميــــع إدارات إل السياســـات واملمارســــات وا�افــــة ال�ـــي تتضــــمن تقيــــيم ملـــدى كفايــــة وفعاليــــة ال�ــــي تــــتم مـــن قبــــل �جنــــة املراجعــــة و الســـنو�ة 

  موجودا��ا،وحماية ها من تحقيق أهدافالشركة كن ا�حوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية بما يُم وفاعلية ة شركال

تقــــوم �جنــــة املراجعــــة بــــالنظر فيمــــا يتصــــل بفعاليــــة إجــــراءات الرقابــــة الداخليــــة مــــن خــــالل مراجعــــة أعمــــال مراجــــع ا�حســــابات ا�خــــار�� للشــــركة و 

� مجلــس اإلدارة �شــ�ل دوري للتأكــد ومراجعــة أعمــال إدارة املراجعــة الداخليــة بالشــركة واســتخالص التوصــيات ذات الصــلة لتحســي��ا ورفعهــا إ�ــ

  عموما.من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية 

جوهر�ــة ذات تــاث�� نتــائج يوجــد إيــة  أنــھ ال ع�ــ� مــن خــالل مراجعتــھ الســنو�ة لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة �ــ� الشــركة �ؤكــد مجلــس اإلدارة و 

 ، تقار�ر املاليةة النظم املالية واملحاسبية والرقابة الداخلية وما لھ صلھ بإعداد الالمفصاح ع��ا فيما يتعلق �سإل تطلب اتجوهري هام أو 

فعاليــة وكفـاءة عاليـة و�ـ� ضـوء مـا قامــت  ذاتم ٢٠١٩أن إجـراءات الرقابـة الداخليـة املطبقــة �ـ� الشـركة خـالل العـام املـا��  وتـرى �جنـة املراجعـة

  .ت��ي التنبيھ إليھ أو اإلفصاح عنھيقالرقابة الداخلية  إجراءات ��قصور  جوهر�ة أو وجد لد��ا أية مالحظات بھ ال�جنة من أعمال ال ت
 

 الشركة.توصية �جنة املراجعة �شأن مدى ا�حاجة إ�� �عي�ن مراجع داخ�� ��  -١١
 

  بالشركة.أي توصية من �جنة املراجعة بذلك لوجود مراجع داخ��  ال يوجد
 

أو ال�ي رفض املجلس األخذ ��ا �شأن �عي�ن مراجع  اإلدارة،توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس  -١٢

 . وأسباب عدم األخذ ��ا التوصيات،ومسوغات تلك  الداخ��،حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع 
 

  االدارة. وقرارات مجلسض ب�ن توصيات �جنة املراجعة �عارض أو رفأي  ال يوجد

 



 

 
۱۳ 

 

 للشركة.تفاصيل املساهمات االجتماعية  -١٣
 
 

إسهاما��ا ��  رسالة اجتماعية ترمي ا�� أثراء واملساعدة �� عملية التنمية االجتماعية ، وتتب�ي  ات االجتماعيةبأهمية املساهمتؤمن الشركة 

 او شر�ات خدمة املجتمع 
ً
 وواجبات ع�� ابنائھ سواء �انوا افرادا

ً
انية سنو�ة للمسؤولية تخصيص م��  ، وتمالدراكها أن لهذا املجمتع حقوقا

تتوافق مع رؤ�ة وأهداف و ع�� تنمية املجتمع  ال�ي �ساعدسؤولية االجتماعية برامج امل لتحديدة يأس��اتيجخطة عمل و ،  االجتماعية

برامج ال��بية ا�خاصة لدعمها خالل املرحلة القادمة �ي أولت الشركة أهتمامها ��ا برامج املسؤولية االجتماعية الومن ، الشركة وأ�شط��ا 

، ية ملن هم �� الضمان االجتما�� ال��امج التدر�ب، و التدر�ب لذوي االعاقات ا�خفيفة  �رامج، و مثل التوحد وصعو�ات التعلم  رسباملدا

�ي وتنفيذ العديد من برامج خدمة املجتمع ال�ي تأ�ي متفقة مع رسالة الشركة وقيمها، و�عكس ال��امها املطلق وتواصل الشركة جهودها �� تب

 ، �� تحس�ن الظروف االجتماعية واملعيشية للفئات املحتاجة وتوف�� احتياجا��ا 

من برامج خدمة املجتمع ال�ي تأ�ي  للعديدوتبن��ا املجتمعية  اتساهممن منطلق إيمان شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم بأهمية املو 

�� العديد من املساهمات املجتمعية وم��ا ع��  م٢٠١٩خالل عام شركة ال شاركتفقد  ٢٠٣٠متفقة مع رسالة الشركة وقيمها ورؤ�ة 

  -املثال: سبيل 

دول�ي  برعايةاألحمر منظمة العر�ية للهالل األحمر والصليب للة املجتمعية للشركة �� برنامج سفراء العطاء إ�� سنغافورة التا�ع ساهمامل .١

تنمية ��دف االمارات عودية و السبيتب�ى رعاية االيتام من أبناء املجتمع والذي  اإلمارات العر�ية املتحدة واململكة العر�ية السعودية.

وتكريس ثقافة اإلبداع وتطو�ر قدرات املشارك�ن وإكسا��م مهارات �� مختلف املجاالت والتخصصات  ،واالبت�اراملهارات �� مجال البحث 

من خالل تب�ي  الشركة �� هذا ال��نامج ساهمتوقد  .األ�اديمية، بأساليب عصر�ة، وإطالعهم ع�� أفضل املمارسات �� مجال االبت�ار

للسفر إ�� سنغافورة ضمن برنامًجا �عليمًيا اض لإلستفادة من هذا ال��نامج عدد من الطالب االيتام بجمعية أ�سان ا�خ��ية بالر�

  “.إ�� سنغافورة  وإ�سانًيا �عنوان "سفراء العطاء

مكة املكرمة لتقديم دورات تأهيلية مدينة املؤسسة العامة للتدر�ب التق�ي وامل�ي و�جنة تراحم ب مبادرةاملجتمعية للشركة ��  ةساهمامل .٢

 املكرمة.بمنطقة مكة  ألبناء و�نات ال�جناءمجانية 

فئة الصم والبكم إلبناء املجتمع من اال�� تدر�بيھ �� ا�حاسب  اتدور  ملنح عس�� جمعية األمل بمنطقة املجتمعية للشركة ��  ةساهمامل .٣

 والسيدات،لرجال لأ��ا مدينة ببفروع الشركة وذلك املنطقھ ا�جنو�يھ " ا��ا " ب
 
 

 ا�جمعيات.املجلس ا�حاضر�ن لهذه بيان بتوار�خ ا�جمعيات العامة للمساهم�ن املنعقدة خالل السنة املالية االخ��ة وأسماء أعضاء  -١٤
 

  -للمساهم�ن وذلك ع�� النحو التا�� :غ�� عادية عامة  ) جمعية ١ عدد (م ٢٠١٩عقد مجلس االدارة خالل السنة املالية 

 أسماء أعضاء مجلس االدارة  م

 جمعية عامة غ�� عادية ا�جمعيةنوع 

 م٢٨/٤/٢٠١٩ تار�خ ا�جمعية

 �جل ا�حضور 

 √ االستاذ / عبد العزیز بن حماد ناصر البلیھد ١

 x الراشد نعبد الرحمبن راشد  زعبد العزیاألستاذ/  ٢

 √ األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي ٣

 √ األستاذ / أحمد بن محمد سالم السري ٤

 x الدكتور / عبد العزیز بن عبد الرحمن القویز ٥

 √ سعد الرقطان نعبد الرحمبن  زعبد العزیاألستاذ/  ٦

 √ المھندس/ عبد المحسن بن عبد العزیز الیحیى ٧

 √ صالح الدریعان قعبد الرزاالمھندس/ الولید بن  ٨
                       

 االعتذار عن ا�حضور    - X                ا�حضور و�الة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة    -                    ا�حضور أصالة     -√ 



 

 
۱٤ 

 

 

 التا�عة.للشركة وشر�ا��ا وصف ألنواع األ�شطة الرئيسية  -١٥
 

 

 .االتصالمراكز قطاع  التعليم،قطاع  التدر�ب، قطاع قطاعات،شركة أ�شط��ا الرئيسية من خالل عدة تمارس ال
 

 التدر�ب قطاع  االول:النشاط 

 االدارة، االنجل��يــــة،اللغــــة  اال�ــــ�،االتــــھ ســــواء لالفــــراد أو الشــــر�ات و�ضــــم التــــدر�ب ع�ــــ� ا�حاســــب ويشــــمل هــــذا القطــــاع التــــدر�ب ب�افــــة مج

واملشـاريع ا�ح�وميـة �ـ�  التدر�بيـة،ومشـاريع شـركة أرام�ـو  وغ��هـا،التـدر�ب �ـ� مجـاالت التجميـل للسـيدات  االسـهم،التدر�ب ع�ـ� التـداول �ـ� 

  القطاع.�ستمر الشركة ع�� ن�ج التوسع املدروس �� هذا و  القطاع،ة تطو�ر األعمال تحت هذا وأصبحت مسؤولي املجال،نفس 

 من مبيعات الشركة )% ٣٠(تمثل  م٢٠١٩عام  وهذا القطاع �سبة مبيعاتھ ��

 

 املشاريع ا�جامعية  -والروضات  املدارس قسم�ن: إ��و�نقسم  ،التعليمقطاع  الثا�ي:النشاط 
 

:
ً
 -والروضات: املدارس  أوال

 

 ،وطالــبطالبــة  ٢٠٠٠ف��ــا إ�ــ� حــوا�� االســتعابية  توســع��ا لتصــل الطاقــةوتــم  %١٠٠مــدارس الــدمام �عمــل بطاقــة إســتعابية وصــلت إ�ــ�  -

  أستئجاره.وقد تم بيع هذا العقار إ�� صندوق الراج�� ر�ت وإعادة 
 

وقـــد تـــم بيـــع هـــذا  وطالبـــة،طالـــب  ٣٥٠٠ابية تصـــل إ�ـــ� وطاق��ـــا االســـتع م،٢٠١٧ســـبتم��  �ـــ�أفتتاحهـــا مـــدارس الر�ـــاض �ـــ� املغـــرزات تـــم  -

 أستئجاره.العقار إ�� صندوق الراج�� ر�ت وإعادة 
 

 بإذن هللا. طالب وطالبة ٢٥٠٠عابية ياالست ��اوست�ون طاق ٢٠١٨عام شهر سبتم�� أوائل مدارس �� جدة ��  فتتاحاهللا  حمدم بت -
 

 وتــم إعـــادة، أســـتئجارهقــد تـــم بيــع هــذا العقـــار إ�ــ� صـــندوق الراج�ــ� ر�ـــت وإعــادة و لــدى الشـــركة روضــة مســـتقلة �ــ� الر�ـــاض  الروضــات، -

وهنـــاك خطـــة ال�شـــاء العديـــد مـــن الروضـــات  م، ٢٠١٦تـــم البـــدء �ـــ� �شـــغيلها �ـــ� ســـبتم��  ظهـــرانمب�ـــى لواحـــدة أخـــرى �ـــ� مدينـــة ال تأهيـــل

�ـ� طـور  روضـت�نم وهنـاك ٢٠١٥مـن العـام  وقـد تـم توقيـع إتفاقيـة ��ـذا ا�خصـوص خـالل النصـف األول  عقـار��ن،بالتعاون مع مطـور�ن 

  .٢٠١٩�� سبتم�� عام  ام��م واحدة �� �شغيل وتم البدءطالب وطالبة  ٥٠٠بية ل�ل م��ا عايالبناء �� مدينة الر�اض تصل السعة االست
 

ومـــن طالبـــة و  طالـــب ٢٥٠٠عابية يعبـــارة عـــن مجمـــع �علي�ـــي �ســـعة إســـت و�ـــ� ا�خبــــر بنـــاء أرض ل ال��ســـية ملقـــاول ن ع�ـــ� وشـــك ال الشـــركة ا -

 م.٢٠٢١املتوقع أن يتم �شغيل املجمع التعلي�ي �� سبتم�� 
 

 متوقفــة عــن إالشــركة  -
ً
 ٢٠٠٠عابية يســتإة طاقــببرا�ــغ قتصــادية ألا عبــد هللامدينــة امللــك �ــ� بنــاء مــدارس لالالزمــة  راخيصـتــال ��ــاءحاليــا

  األقتصادية. عبد هللاوذلك �ح�ن أتضاح الرؤ�ة حول مدينة امللك طالب وطالب 
 

 طالبة ٧٠٠عابية يست��ا اال طاقطالبة وتصل  ٥٠٠عاما و�وجد ��ا  ٢٠ستئجار مدارس االشراق �� مدينة الدمام ملدة اقامت الشركة ب -
 

:
ً
 -ا�جامعية: املشاريع  ثانيا

�ــــادي�ي ألالســــنوات التحضــــ��ية للعديــــد مــــن ا�جامعــــات الســــعودية و���كــــز العمــــل �ــــ� هــــذه املشــــاريع ع�ــــ� تــــوف�� ال�ــــادر ا و�شــــمل �شــــغيل -

الشـــركة  ىللســـنوات التحضـــ��ية حســـب معـــاي�� وأســـس علميـــة تضـــعها ا�جامعـــات وتقـــوم الشـــركة بـــإدارة املـــوارد البشـــر�ة ل�جامعـــات ولـــد

م املنافســـات ويشـــهد هـــذا القســـم �ـــ� قطـــاع التعلـــيم منافســـة حـــادة بصـــفتھ يخضـــع لنظـــا ســـعودية،جامعـــات  م ثمـــان٢٠١٩خـــالل العـــام 

   ،ا�ح�وميةواملناقصات 
 

 من مبيعات الشركة )% ٢٨(تمثل  م٢٠١٩عام  وهذا القطاع �سبة مبيعاتھ ��   

 

 

 
 



 

 
۱٥ 

 

 مراكز االتصالقطاع  الثالث:النشاط 

خـالل الف�ـ�ة  اسـتطاعفر�ـق العمـل الـذي جهـود هللا ثـم بفضـل مـن نما هذا القطاع نموا م�حوظا �� خالل السـنوات املاضـية بفضـل لقد  -

 �ـــ� ذلـــك تميــــز ا�خبــــرات 
ً
ـــون اســـ��اتيجية متميــــزة وفهـــم مت�امـــل الحتياجـــات ســـوق العمـــل مســـتغال

ّ
املاضـــية ومنـــذ �شـــأة الشـــركة مـــن أن ي�

ح�وميـــة ا�جهـــات ا�العديـــد مـــن � اســـتحواذ الشـــركة ع�ـــ� معظـــم ا�حصـــة الســـوقية وتوجـــت بالتعاقـــد مـــع البشـــر�ة لديـــة وال�ـــي ســـاعدت �ـــ

مدر�ة ومؤهلة لتقوم بأدوار مختلفة حسب االحتياج التعاقدي ممـا ينـدرج ضـمن ويعمل هذا القسم ع�� توف�� �وادر سعودية  خاصة.ا�و 

التقنيـة  اتجه��ا��ـالشـركة بتم�ـ� وت الشـركة،داخـل منشـآت  العميـل أو  �ـ� مقـر  إمـاأعمال التعهيد والتشغيل باإلنابة وذلك بتنفيـذ األعمـال 

يتعلــق بخــدمات العمــالء وتجر�ــة  فيمــالضــمان تــوف�� �افــة التقنيــات املســتحدثة  باســتمرار وال�ــي يــتم تحــدي��ا ع�ــ� أحــدث طــراز املتقدمــة 

 .  العميل

باإلنابة والتشغيل من خالل توف�� ال�وادر البشر�ة بمختلف تندرج ضمن خدمات سمارت لينك تقديم حلول وخدمات دعم األعمال  -

 التخصصات (تقنية املعلومات، املبيعات والتسو�ق، اإلدارات املختلفة، خدمات العمالء ومراكز االتصال)

-  
ً
 In-House تقدم سمارت لينك خدمات حلول شاملة �خدمات مراكز االتصال املت�املة (شاملة خدمات مراكز االتصال املزودة داخليا

Services  باإلنابة عن العميل 
ً
) وحلول تأسيس وتور�د وتركيب و�شغيل وإدارة ومراقبة وضبط أداء Out-Source Servicesأو خارجيا

 مراكز االتصال للدعم الف�ي واملساندة وخدمات املستفيدين ا�حديثة وفق أحدث املعاي�� الدولية والتقنيات ا�حديثة.

مقعد ممثل خدمة عمالء مدعوم�ن ب�وادر قادة الفرق  ٤٫٠٠٠ية ملقّرات عمليات سمارت لينك مجتمعة تبلغ القدرة االستيعاب -

واملشرف�ن ووحدات األعمال املساندة ملواكبة النمو السريع �حجم مشاريع الشركة وعمليا��ا، مما يمكن سمارت لينك من �شغيل 

 ضمن مختلف قطاعات التشغيل. ٥٠٠٫٠٠٠مشاريع متنوعة بإجما�� حجم تبادل م�املات يز�د ع�� 
ً
 م�املة يوميا

الدمام) باإلضافة ا�� موقع إضا�� إقلي�ي �� جمهور�ة  جدة،تتوزع مقرات عمليات سمارت لينك ع�� املدن الرئيسية الثالث (الر�اض،  -

القاهرة، كما تم إنجاز موقع�ن جديدين �� مدين�ي الر�اض وجدة لدعم الطاقة االستيعابية ملقرات العمليات ا�خاصة  -مصر العر�ية

 بالشركة وفق أحدث التجه��ات وأع�� مستو�ات ا�جاهز�ة التشغيلية.

 الشركة.) من مبيعات % ٤٢( م ٢٠١٩عام  يعاتھ ��وهذا القطاع �سبة مب       
 

 
  -التا��: تأث�� هذه األ�شطة الرئيسية �� حجم أعمال الشركة وإسهامها �� النتائج ع�� النحو 

 

 نوع النشاط م
 إيرادات النشاط 

 النســــــــــبة   %
 االف الر�االت

 ٢٣ ١٩٢٤٤٣ التدر�ب  ١

 ٢٦ ٢٢٠٩٤٦ التعليم  ٢

 ٤٢ ٣٦٤٩٩٤ مراكز االتصال  ٣

ـــــــــــــــــا��   ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  % ٩١  اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 



 

 
۱٦ 

 

 

 

 

 التا�عة: وصف اال�شطة الرئيسية للشر�ات

 تدر�ب إداري  الثالث:النشاط .  ٣                  لغة إنجل��ية الثا�ي:النشاط .  ٢                أ�� االول: حاســــــــــــبالنشاط  .١
 

  -التا��: تأث�� هذه األ�شطة الرئيسية للشر�ات التا�عة �� حجم أعمال الشركة وإسهامها �� النتائج ع�� النحو 
 

 نوع النشاط م
 إيرادات النشاط  

 النســــــــــبة   %
 االف الر�االت

 ١ ١٢٨١٨ حاسب أ�� ١

 ١ ١٢٦٩١ لغة إنجل��ية ٢

 ٧ ٦٠٣٠٠ تدر�ب إداري  ٣

ـــــــــــــــــا��   ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  % ٩  اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  الشركة.ألعمال والتوقعات املستقبلية خطط وقرارات الشركة املهمة  -١٦
 

:
ً
  :التدر�ب�� قطاع  أوال

 مع رؤ�ة اململكة 
ً
 - خالل:من م ٢٠٢٠�� عام ع�� تفعيل هذه الرؤ�ة  �� خططنا ال��ك��  سي�ون  ٢٠٣٠تماشيا

ل تخصـــيص وذلــك مـــن خــال للــدخول �ــ� ســـوق العمــللتمكيــ��م وتـــأهيلهم  لشــباب والشـــابات الســعودي�نأتاحــة �افــة البــــرامج التدر�بيــة ل .١

 ستو�ات وظيفية مختلفة.برامج مس��دفة مل

  ا�خاص.ا�حصول ع�� عدة مشاريع تدر�بية �� قطاع االعمال ا�ح�ومية والقطاع  .٢

  املتاحة.تقليص املصار�ف من خالل االستفادة من التشغيل االفضل للمصارد واملرافق  .٣

 ).رامج اإلدار�ة (نيودايمنشن "نيوهورايزن" للتدر�ب اإلداري ا�جديدةـوالب وا�حاسب اال��ر�ب اللغة �� ع�� تدـال��ك .٤

  واملهارات.التدر�ب �ش�ل متنامي ع�� برامج اإلدارة  .٥

 ا�ح�ومية.�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص  اإللك��و�ياملباشر لتدر�ب تفعيل ا .٦

  .م٢٠٢٠�� عام  )% ٥( بنسبة�� هذا القطاع ومن املتوقع النمو  
 

:
ً
  :التعليم�� قطاع  ثانيا

 -خالل: من �� قطاع التعليم تقرر أن ي�ون ذلك ل�ي تفي الشركة بخططها التوسعية 

من خالل البحث عن مطور�ن عقار��ن لشراء االرا��ي و�ناء املدارس عل��ا ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك �� املدارس التوسعات  تمو�ل .١

 سنة، ٢٥ن املنشأت ملدة التقل ع

  ،٢٠١٩�� عام وطالبة طالب  ٤٥٠٠مقارنة بـ  ٢٠٢٠سبتم��  ��وطالبة طالب  ٥٠٠٠ ز�ادة االعداد �� املدارس لتصل إ��ل الس�� .٢

 م.٢٠١٩ال�ي تديرها الشركة خالل عام  نوات التحض��ية �� ا�جامعات الثمانالس�� للمحافظة ع�� عقود �شغيل الس .٣

  م.٢٠٢٠�� عام  )% ١٠( بنسبة�� هذا القطاع النمو  ومن املتوقع  
 

:
ً
   :االتصالمراكز �� قطاع  ثالثا

 -�� قطاع االتصال تقرر أن ي�ون ذلك من خالل: ل�ي تفي الشركة بخططها التوسعية 

 ).٢٧٠٠١إنجاز إجراءات ا�حصول ع�� شهادات ا�جودة العاملية للمعاي�� التقنية وأمن املعلومات ملراكز االتصال (شهادة أيزو  .١

االتصــــال وتطــــو�ر ســــبل ومن�جيــــات تفعيلهــــا �ــــ� مشــــاريع ) �ــــ� تطبيقــــات وأنظمــــة مراكــــز AI( تفعيــــل أحــــدث من�جيــــات الــــذ�اء االصــــطنا�� .٢

 الشركة.

تطبيق واعتماد املعاي�� املعتمدة ألمن املعلومات وإنجاز ا�حصول ع�� شـهادات املطابقـة مـن ا�جهـات ذات الصـلة (شـهادة مطابقـة معـاي��  .٣

 وشهادة مطابقة معاي�� أرام�و)الهيئة الوطنية لألمن السي��ا�ي، شهادة مطابقة معاي�� مؤسسة النقد العر�ي السعودي، 

  ٢٠٢٠�� عام ) %١٠- ٨ (بنسبة من النمو �� هذا القطاعمن املتوقع و   



 

 
۱۷ 

 

 

  الشركة. هاتواجه ال�ي املخاطر -١٧
 

 -ي��: ما فيقد تواجهها الشركة  املخاطر ال�يتنحصر 

 .م برامج مماثلة ملا تقدمھ الشركةال�ي تقدوالشر�ات ا�ح�ومية وشبھ ا�ح�ومية املتمثلة �� ا�جامعات وال�ليات التقنية  املنافسة ا�ح�ومية  .١

 ا�ح�ومية.االجراءات الطو�لة ل�حصول ع�� تأش��ات عمل تمكن الشركة من املنافسة �� املناقصات ك��ة �غي�� أنظمة العمل والعمال و   .٢

  �عض العقود ا�ح�ومية.ع�� إنخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلبا  .٣

  التعليم.توجھ ا�جامعات للتشغيل الذا�ي للسنوات التحض��ية األمر الذي قد يؤدي إ�� إنخفاض االيرادات �� قطاع  .٤

 من ناحية تخفيض األسعار �� املنافسات املتقدم لها.�� قطاع االتصال ارتفاع مستو�ات املنافسة  .٥

 �ة ما نتج عنھ ارتفاع �� الت�اليف التشغيلية.إلغاء الدعم ا�ح�ومي للشر�ات من قبل صندوق تنمية املوارد البشر  .٦

  .واإلدار�ةز�ادة املصار�ف التمو�لية  .٧

 التدر�ب عن �عد تأث��  .٨
ً
  م.٢٠١٩عام  من منتصفالذي تم التصر�ح بھ أعتبارا

 

مــن خـــالل البحـــث عــن ا�حلـــول البديلــة ووضـــع االســ��اتيجات وا�خطـــط ال�ــي ��ـــدف ا�ـــ�  املخــاطر ومراقب��ـــاهـــذه  سياســة الشـــركة �ــ� إدارةو 

 املخــاطر و�ســ��التوســع �ــ� مجــاالت أخــري عديــدة �غطــي مــا قــد ي��تــب ع�ــ� ذلــك مــن نقــص �ــ� �عــض إيــرادات تلــك اال�شــطھ �ســبب تلــك 

  املخاطر ومراقب��ا.الشركة دائما ل�حد من تلك 
 

  وهناك
ً
 :ي�� ما أهمها من ةشركال بأ�شطة رتبطةخاطر األحتمالية املاملأنواع أخري من أيضا

 

 مخاطر تدارو  .املالية باألدوات املتعلقة ل��اماتألبا للوفاء الالزمة األموال توف�� ع�� قدرةامل عدمقد تنتج عند  مخاطر �� :السيولة مخاطر .١

 للشركة �� توار�خ أستحقاقها ل��اماتأي أب للوفاء متا�عة التحصيل بدقةعن طر�ق ال�افية السيولة توفر من للتأكد بانتظام بمراقب��ا السيولة
 

 و�عتقد مالية، خسارة األخر الطرف تكبد إ�� يؤدي قد مما بال��اماتھ، الوفاء ع�� ما طرف قدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل :االئتمان مخاطر .٢

 مالية مؤسسات لدى النقد بأرصدة تحتفظخاصة وان الشركة  كب��ةال درجةالب ليست االئتمان خاطرأن أحتمالية �عرضها مل الشركة

 جيد. ائتما�ي وتصنيفثقة عالية  ذات وطنية
 

 األجنبية العمالت صرف أسعار �� التغ��ات �سبب املالية األدوات قيمة �� التغ�� مخاطر �� :األجنبية العمالت أسعار تقلبات مخاطر .٣

  اإلدارة تراقبو 
ً
 درجةالب ليست الصرف أسعار �غ�� ملخاطرأن أحتمالية �عرضها  الشركة و�عتقد األجنبية العمالت صرفسعر  تقلباتجيدا

 و��امش حاليا ثابت وسعره الشركة ��ا تتعامل ال�ي األساسية العملة وهو السعودي الر�ال �� للشركة الرسمية العملة الن نظرا الكب��ة

 إدارة وتتم .بالنسبة لفروع الشركة خارج اململكة األجنبية بالعمالتع�� الرغم من وجود �عض التعامالت  .األمر��ي الدوالر  مقابل �سيط

 .منتظم أساس وع��بصفة دائمة  خاطر تلك امل ومراقبة
 

 من الصادرة ا�ح�ومية واللوائح لتشريعاتل اإلمتثال عدم عن الناجمة املخاطر تتمثل :ا�حكومية واللوائح لتشريعاتل اإلمتثال مخاطر .٤

 وتطبيق واإلفصاح باإلل��ام يتعلق فيما املال سوق  هيئة �عليمات ا�حصر وليس املثال سبيل ع��و  ،ا�ح�ومية الهيئات أو  الرسمية ا�جهات

بمراقبة  مستمرة بصفة ةشركال وتقوم خا� .....والدخل الز�اة ومص�حة العمل والصناعة ووزارة التجارة وزارة و�عليمات ،ةياملحاسب عاي��امل

 لذلك.الوقت املحدد  �� املعنية ل�جهات م��ا يلزم ما وتقديم تطلباتاملو  اإلل��امات �افة بمراجعة املخاطر وذلكتلك 

 

 

 

 
 



 

 
۱۸ 

 

 

 األخ��ة.ا�خمس املالية السنوات  ها ��نتائج أعمالأصول الشركة وخصومها و  -١٨
 

 - االعمال:مقارنة نتائج 
 

 م
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ البيان

 االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت (بااللف)قائمة الدخل 

 ٧٢٥٩٥٣ ٦٢٩٩٦٢ ٧٠٩٩٩٢ ٨٠٢٥١٧ ٨٦٤١٩١ إيرادات النشاط ١

 ٥٤٥٧٦٩ ٤٨٢٩٦٢ ٥٢٦٧٥٢ ٦٤٤٧١٧ ٦٨٥٥١٨ ت�اليف النشاط ٢

 ١٨٠١٨٤ ١٤٧٠٠٠ ١٨٣٢٤٠ ١٥٧٨٠٠ ١٧٨٦٧٣ مجمل الر�ح ٣

 ١٠٨٠٠٩ ١١٠٣٢١ ١٣٢٨٣٩ ١٢٧٦٥٤ ١٤٤٧٨٣ إدار�ة وعموميةمصار�ف  ٤

 ٢٦٥٩ ٩١٩٩ ٥٨٩١ ٥٥١٩ ٣٣٠٥٥ صا�� –االيرادات األخرى  ٥

 ٣٥٧٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٣١٨ ٢٦٧٥ الز�اة ٦

 ٢٣٦٦ ٣٢٦ ٢٥٩٤ ١٩٨٩ ٤٨٠٤ حقوق األقلية ٧

 ٦٨٨٨٩ ٤٣٥٥١ ٥١٦٩٨ ٣٢٣٥٨ ٥٩٤٦٥ صا�� الر�ح ٨
 

 م٢٠١٩لتتالئم مع طر�قة عرض أرقام العام  م٢٠١٨تم إعادة التبو�ب أرقام املقارنة للعام 
 

   - وا�خصوم:مقارنة االصول 

 م
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ البيان

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

 ٤٥٨١٧٩ ٤١١٢٤٣ ٤١٤٣١٠ ٤٦٦٤٨٢ ٦٣٤٢١٤ موجودات متداولة ١

 ٣٥٣٥١١ ٣٣٢٧٩١ ٤٠٨٥١٢ ٥٢٩١١٩ ٥١٠٦٣٢ مطلو�ات متداولة ٢

 ١٠٤٦٦٨ ٧٨٤٥٢ ٥٧٩٨ ٦٢٦٣٧ ١٢٣٥٨٢ رأس املال العامل ٣

 ٥٥٣٥٨ ٥٦٩٨٩ ٥٧٤٧٢ ١٥٠٨٥٩ ٦٤٨٤٢٠ األصول األخرى طو�لة األجل ٤

 ٦١٧٦٨٠ ٦٨٠٢٧٢ ٧٩٢٧١٩ ٨٠٧٠٨٥ ٤٩٨٦٩٢ األصول الثابتة ٥

 ١١٣٠٨١٧ ١١٤٨٥٠٤ ١٢٦٤٥٠١ ١٤٢٤٤٢٦ ١٧٨١٣٢٦ املوجوداتإجما��  ٦

 ٣٥٣٥١١ ٣٣٢٧٩١ ٤٠٨٥١٢ ٥٢٩١١٩ ٥١٠٦٣٢ املطلو�ات املتداولة ٧

 ١١٤٠٥٠ ١٦٣١١٢ ١٨١٥٢٥ ١٣٦٨٢٨ ٩٨٥٤٥ قروض طو�لة األجل ٨

 ١٢٦٨٦٧ ١١٥٣٥١ ١٢١٢٢٩ ٢٠٢٨٥٤ ٥٤٢٤٤٥ املطلو�ات اآلخرى  ٩

 ٥٩٤٤٢٨ ٦١١٢٥٤ ٧١١٢٦٧ ٨٦٨٨٠١ ١١٥١٦٢٢ إجما�� املطلو�ات ١٠

 ٤٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ رأس املال املدفوع ١١

 ١٢٤٩٣٠ ١٢٧٦٧٨ ١٤٣١٨٨ ٩٧١٥٤ ١٦٨٨٠٧ االحتياطيات واألر�اح املدورة ١٢

 ٥٢٤٩٣٠ ٥٢٧٦٧٨ ٥٤٣١٨٨ ٥٤٧١٥٤ ٦١٨٦٠٧ حقوق املساهم�ن ١٣

 ١١٤٥٩ ٩٥٧٢ ١٠٠٤٧ ٨٤٧١ ١١٠٩٧ حقوق األقلية ١٤

 ٥٣٦٣٨٩ ٥٣٧٢٥٠ ٥٥٣٢٣٥ ٥٥٥٦٢٥ ٦٢٩٧٠٤ إجما�� حقوق امللكية  ١٥

 ١١٣٠٨١٧ ١١٤٨٥٠٤ ١٢٦٤٥٠١ ١٤٢٤٤٢٦ ١٧٨١٣٢٦ إجمالي الخصوم وحقوق المساھمین ١٦
 

 م٢٠١٩لتتالئم مع طر�قة عرض أرقام العام  م٢٠١٨تم إعادة التبو�ب أرقام املقارنة للعام 



 

 
۱۹ 

 

  التا�عة.تحليل جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة وإجما�� إيرادات الشر�ات  -١٩
 

  الشركة:التحليل ا�جغرا�� إلجما�� إيرادات 

 السنة م
 اململكة العر�ية السعودية البيان

 االف الر�االت االيرادات

١ 

٢٠١٩ 

 ١٣١٤٢٧ حاسب أ��

 ٦٤٦٢١ لغة إنجل��ية ٢

 ٩٣٨٦١ املشاريع التعليمية ٣

 ٣٦٤٩٩٤ مراكز االتصال ٤

 ٨٢٢٠٣ تدر�ب إداري  ٥

 ١٢٧٠٨٥ املدارس ٦
 

 االف الر�االت االيرادات السنة م

١ 

٢٠١٨ 

 ١٠٦٣٩٨ حاسب أ��

 ٦٩٢٦٨ لغة إنجل��ية ٢

 ٨٤٦٥٣ املشاريع التعليمية ٣

 ٣٣٥١٢٣ مراكز االتصال ٤

 ٩٨٣١١ تدر�ب إداري  ٥

 ١٠٨٧٦٣ املدارس ٦
         

 

  التا�عة:التحليل ا�جغرا�� إلجما�� إيرادات الشر�ات 

 السنة م
 اململكة املتحدة العر�ية مصر جمهور�ة  املتحدة االمارات العر�ية البيان

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

١ 

٢٠١٩ 
  ٥٠٦٢ ١٢٨١٧ حاسب أ��

 ١٢٦٩١   لغة إنجل��ية ٢

   ٦٠٣٠٠ تدر�ب إداري  ٣

 

 االف الر�االت االف الر�االت االف الر�االت االيرادات السنة م

١ 

٢٠١٨ 
  ٤٨٨٧ ١٣٦٠٢ حاسب أ��

 ١٠٢٥٨   لغة إنجل��ية ٢

   ٤٥٢١٧ تدر�ب إداري  ٣
 

 

 

 الشركة.أعلن��ا جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات  اتضاح ألي فروقيإ -٢٠
 

 البيــــــــــــــــان م
 �سبة التغ�� )-(أو التغ��ات (+)  ٢٠١٨عام  ٢٠١٩عام 

 % االف الر�االت االف الر�االت 

 ٨ +٦١٦٧٤ ٨٠٢٥١٧ ٨٦٤١٩١ االيرادات ١

 ٦ +٤٠٨٠١ ٦٤٤٧١٧ ٦٨٥٥١٨ ت�لفة املبيعات ٢

 ١٣ +٢٠٨٧٣ ١٥٧٨٠٠ ١٧٨٦٧٣ إجما�� الر�ح من التشغيل ٣

 ١٣ +١٧٢١٨ ١٢٧٦٥٤ ١٤٤٧٨٢ الرئيسيةمصروفات األعمال  ٤

 ١٢ +٣٧٤٥ ٣٠١٤٦ ٣٣٨٩١ الر�ح من العمليات الرئيسية ٥

 ٤٩٩ +٢٧٥٣٦ ٥٥١٩ ٣٣٠٥٥ االيرادات األخرى  ٦

 ١٠٢ +١٣٥٧ ١٣١٨ ٢٦٧٥ يخصم الز�اة ٧

 ١٤١ +٢٨١٥ ١٩٨٩ ٤٨٠٤ يخصم حقوق األقلية ٨

 ٨٤ +٢٧١٠٩ ٣٢٣٥٨ ٥٩٤٦٧ صا�� الر�ح ٩
 م٢٠١٩م لتتالئم مع طر�قة عرض أرقام العام ٢٠١٨أرقام املقارنة للعام تم إعادة التبو�ب 



 

 
۲۰ 

 

 

 
 

 

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

 تمحيث  .اإلفصاح طلبتت القانوني�ن للمحاسب�ن الهيئة السعودية نم الصادرة املطبقة املحاسبة معاي�� عن اختالفات و أ فروقات أي يوجد ال

 القانوني�ن السعودية للمحاسب�ن الهيئة عن الصادرة املحاسبية املعاي�� حسب ال�حيح بالش�ل الشركة �جالت إعداد
 

وراس مالهـــا و�ســبة ملكيـــة الشـــركة ف��ــا و�شـــاطها الرئي�ــ�ي والدولـــة املحــل الرئي�ـــ�ي لعمليا��ـــا ، الشـــر�ات التا�عــة إســماء ل بصـــبيــان مف -٢٢

 .  والدولة محل تاسيسها 
 

 

 رأس مالها أسم الشركة التا�عة م
�سبة ملكية 

 الشركة ف��ا

 �شاطها

 الرئي��ي

 الدولة املحل

 الرئي��ي لعمليا��ا
 الدولة محل التأسيس

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

٢ 
 شركة ا�خليج للتدر�ب

 وتقنية املعلومات
 جمهور�ة مصر العر�ية جمهور�ة مصر العر�ية تدر�ب % ٥٧ جنيھ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠

 االمارات العر�ية املتحدة العر�ية املتحدةاالمارات  تدر�ب % ١٠٠ درهم ١٫٠٠٠٫٠٠٠ أ�ادمية اون الين للتداول  ٣

٤ 
 الشركة التطبيقية �خدمات

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

 العر�ية املتحدةاالمارات  االمارات العر�ية املتحدة تدر�ب % ٦١ درهم ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ شركة فران�ل�ن كو�� ميدل إ�ست ٥

 اململكة املتحدة اململكة املتحدة تدر�ب % ١٠٠ إس��لي�ي ١٫٦٠٦٫٦٣٩ شركة لينجيوفون مليتد ٦

 االمارات العر�ية املتحدة جمهور�ة مصر العر�ية برامج % ٦٠ جنيھ ٢٥٠٫٠٠٠ شركة جوب ز�ال ٧

 

 

 

 
 



 

 
۲۱ 

 

 

  تا�عة.تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة   -٢٣
 

  .للشركة التا�عة الشر�ات عن صادرة دين أدوات أو أسهم أي يوجد ال
 

   أر�اح االسهم  �� توزيعسياسة الشركة  -٢٤
 

 خصم �عد للشركة األسا��ي النظاماملادة السا�عة واالر�عون من ب ورد ما ع�� الصافية السنو�ة األر�اح توزيع �� الشركة سياسة �عتمد

 :اآل�ي الوجھ ع�� وذلك األخرى  والت�اليف العمومية املصروفات جميع
 

 بلغ م�ى التجنيب هذا وقف العادية العامة ا�جمعية تقرر  أن و�جوز  للشركة النظامي االحتياطي لت�و�ن األر�اح صا�� من )%١٠( يجنب .١

 .املدفوع املال رأس من )%٣٠( املذ�ور  االحتياطي
 

لغرض أو  يخصصاتفا��  احتياطي لت�و�ن األر�اح صا�� من�سبھ معينھ  تجنب أن اإلدارة مجلس اق��اح ع�� بناء العادية العامة ل�جمعية .٢

  االدارة.أغراض معينة يحددها مجلس 
 

 قدر ثابتة أر�اح توزيع يكفل أو الشركة مص�حة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات ت�و�ن تقرر  أن العادية العامة ل�جمعية .٣

 ملعاونة أو الشركة لعام�� اجتماعية مؤسسات إل�شاء مبالغ األر�اح صا�� من تقتطع أن كذلك املذ�ورة ول�جمعية  .املساهم�ن ع�� اإلم�ان

 قائم ي�ون  ما
ً
 .املؤسسات هذه من ا

 

أو ع�� حسب ما تقرره ا�جمعية العامة العادية  املدفوع الشركة رأسمال من )%٥( تمثل �سبة املساهم�ن ع�� ذلك �عد البا�� من يوزع .٤

 الشأن.�� هذا 
 

يخصص �عد ما تقدم  الشر�ات نظام من والسبع�ن السادسة واملادة االسا��ي، النظام من العشرون املادة �� املقررة األح�ام مراعاة مع .٥

 لصرف م
ً
  امل�افأة هذه استحقاق ي�ون  أن ع�� اإلدارة، مجلس �افأةمن البا�� مبلغا

ً
  العضو. يحضرها ال�ي ا�جلسات عدد مع متناسبا

 

و�جوز للشركة توزيع أر�اح مرحلية ع�� مساهم��ا �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي وذلك �عد إستيفاء الضوابط واملتطلبات  .٦

  الشأن.املوضوعة من ا�جهات املختصة �� هذا 
 

 م ٢٥/٠٣/٢٠٢٠املوافق  هـــ٠١/٠٨/١٤٤١ األريعاءأو��ى مجلس إدارة شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم �� إجتماعھ املنعقد يوم  .٧

 و مليون حدى عشر أر�ال (  ١١٫٢٥٠٫٠٠٠توزيع أر�اح نقدية بقيمة  -العامة بما ي�� : ل�جمعية
ً
ر�ال ) بمقدار  الف مائتان وخمسون ا

) من القيمة اإلسمية للسهم ، وذلك  �عد أخذ موافقة ا�جهات الرسمية املختصة وا�جمعية %٢٫٥ل�ل سهم وتمثل ( ر�الر�ع ) ٠٫٢٥(

مركز اإليداع لألوراق املالية ( تداول) شركة امل�جل�ن ��جالت الشركة لدى  ت�ون أحقية األر�اح النقدية للمساهم�نوسوف ، العامة 

. التداول الذي تنعقد فيھ ا�جمعية العامة والذي سوف يتم تحديد ب��اية يوم
ً
العلم أن األر�اح النقدية لن �شمل  مع موعدهما الحقا

 .أسهم املنحة
 

 

�سبة االر�اح املق��ح  ال�ي تم توزيعها خالل السنة�سب االر�اح 

 توزيعها �� ��اية السنة
 إجما�� االر�اح

 م٠٠/٠٠/٢٠١٩ م٠٠/٠٠/٢٠١٩ م٠٠/٠٠/٢٠١٩ 

 بالر�ال السعودي % % % % النسبة

 ١١٫٢٥٠٫٠٠٠ ٢٫٥ ٠ ٠ ٠ االجما��

 

 
 



 

 
۲۲ 

 

 وأقر�ا��م)أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن  (عداوصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص  -٢٥

  االخ��ة.وأي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل السنة املالية  واإلدراج،من قواعد الت�جيل  ٤٥أبلغوا الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة 
 

 أبلغو وأقر�ا��م التنفيذي�ن اإلدارة وكبار مجلس أعضاء عدا أل�خاص �عود التصو�ت �� األحقية ذات األسهم فئة �� مص�حة أي توجد ال

 االخ��ة.أي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل السنة املالية  و أ بتلك الشركة
 

 

أدوات أو �� أسهم  وأقر�ا��موكبار التنفيذي�ن  دارةاإل عضاء مجلس وأوراق مالية �عاقدية وحقوق أكتتاب �عود أل  ص�حةألي م وصف -٢٦

  . حقوق خالل السنة املالية االخ��ةشر�ا��ا التا�عة وأي �غي�� �� تلك املص�حة أو تلك ا�أو أي من  الشركةدين 
 

 الشركةأو أدوات دين �� أسهم  الشركة وأقر�ا��مدارة إعضاء مجلس وأوراق مالية �عاقدية وحقوق أكتتاب �عود أل  وصف ألي مص�حة

 م
 اسم من �عود لھ املص�حة

 عدد االسهم

 بداية العام

امللكية �سبة 

 بداية العام

 عدد االسهم

 ��اية العام

�سبة امللكية 

 ��اية العام

صا�� 

 التغي��
 �سبة التغي��

١ 
 --- --- ٧ ٣٫١٥٠٫٠٠٠ ٧ ٣٫١٥٠٫٠٠٠ عبد العزیز بن حماد البلیھد

 --- --- ٤ ١٫٨٠١٫٢٨٤ ٤ ١٫٨٠١٫٢٨٤ عبد العزیز بن راشد الراشد ٢

 --- --- ١٠٫٩٢ ٤٫٩١٢٫٤٩٩ ١٠٫٩٢ ٤٫٩١٢٫٤٩٩ أحمد بن علي الشدوي ٣

٤ 
 --- --- ٣٫٣٩ ١٫٥٢٣٫٥٧٠ ٣٫٣٩ ١٫٥٢٣٫٥٧٠ أحمد بن محمد السري

٥ 
 --- --- ١٠٫١٤ ٤٫٥٦١٫٧٥٢ ١٠٫١٤ ٤٫٥٦١٫٧٥٢ الولید بن عبد الرزاق الدریعان

٦ 
 --- --- ٠٫٠٠٩ ٤٫٣٨٧ ٠٫٠٠٩ ٤٫٣٨٧ عبد العزیز بن عبد الرحمن الرقطان

٧ 
 --- --- ٠٫٠٠٢ ١٫١٢٥ ٠٫٠٠٢ ١٫١٢٥ القویزعبد العزیز بن عبد الرحمن 

٨ 
 --- --- ٠٫٠٢٢ ١٠٫٠٠٠ ٠٫٠٢٢ ١٠٫٠٠٠ العزیز الیحیىعبد المحسن بن عبد 

٩ 
 -- -- ٢٫٣٩ ١٫٠٧٧٫٦٦١ ٢٫٣٩ ١٫٠٧٧٫٦٦١ شركة الخلیج القابضة

 -- -- ٠٫٠٠٠٠٠٢٢ ١ ٠٫٠٠٠٠٠٢٢ ١ مسعود نعبد الرحمبن  دهوجا ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركةأو أدوات دين �� أسهم  وأوراق مالية �عاقدية وحقوق أكتتاب �عود لكبار التنفيذي�ن وأقر�ا��م وصف ألي مص�حة

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 عدد االسهم

 بداية العام

�سبة امللكية 

 بداية العام

 عدد االسهم

 ��اية العام

�سبة امللكية 

 ��اية العام
 صا�� التغي��

�سبة 

 التغي��

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ال يوجد ١
 

 
 

 التابعة اتأدوات دین الشركأوالتنفیذیین وأقربائھم في أسھم تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق أكتتاب

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 عدد االسهم

 بداية العام

�سبة امللكية 

 بداية العام

 عدد االسهم

 ��اية العام

امللكية �سبة 

 ��اية العام
 صا�� التغي��

�سبة 

 التغي��

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ال يوجد  ١
 

 

 

 

 

 

 



 

 
۲۳ 

 

 بـاألالف.املعلومات املتعلقة بالقروض ع�� الشركة  -٢٧
 

 م
أسم ا�جهة املانحة 

 للقرض ورقم القرض

مبلغ أصل 

 تار�خ االستحقاق مدة القرض القرض

املديونية أول 

 ٢٠١٩العام 

املديونية  حركة القرض خالل العام

العام أخر 

 سالب موجب ٢٠١٩

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

 ٠ ١٣٠٠٠ ٠ ١٣٠٠٠ ١٧/٠٤/٢٠٢٠ سنة ١٣٠٠٠ ١ -بنك الر�اض  ١

 ٠ ٢٠٠٠ ٠ ٢٠٠٠ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠ سنة ٢٠٠٠ ٢ -بنك الر�اض  ٢

 ٠ ١٠٠٠٠ ٠ ١٠٠٠٠ ٢١/٠٨/٢٠٢٠ سنة ١٠٠٠٠ ٣ -بنك الر�اض  ٣

 ٠ ٢٥٠٠٠ ٠ ٢٥٠٠٠ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ سنة ٢٥٠٠٠ ٤ -بنك الر�اض  ٤

 ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ١/١١/٢٠٢٠ سنة ١٥٠٠٠ ٥ -بنك الر�اض  ٥

 ٠ ١٢٢٠٦ ٠ ١٢٢٠٦ ٢٤/٠١/٢٠٢٠ سنة ١٢٢٠٦ ٦-بنك الر�اض  ٦

 ١٤٠٠٠٠ ٠ ١٤٠٠٠٠ ٠ ٠٣/٠٨/٢٠٢٠ سنة ٠ ٧-بنك الر�اض  ٧
         

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٧/٠٦/٢٠٢٠ سنة ١٠٠٠٠ ١ -البنك العر�ي  ٨

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ سنة ١٥٠٠٠ ٢ -البنك العر�ي  ٩

 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٨/٠٤/٢٠٢٠ سنة ٢٠٠٠٠ ٣ -البنك العر�ي  ١٠

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٢٨/٠٨/٢٠٢٠ سنة ١٥٠٠٠ ٤ -البنك العر�ي  ١١

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٢/٠٧/٢٠٢٠ سنة ١٠٠٠٠ ٥ -البنك العر�ي  ١٢

 ٠ ١٥٠٠٠ ٠ ١٥٠٠٠ ٣٠/٠١/٢٠٢٠ أشهر ٣ ١٥٠٠٠ ٦ -البنك العر�ي  ١٣

 ٠ ٢٠٠٠٠ ٠ ٢٠٠٠٠ ٠ أشهر  ٩ ٢٠٠٠٠ ٧ -البنك العر�ي  ١٤

 ١٠٢٨٥٧ ٥١١٢٤ ٠ ١٥٣٩٨١ ٠ سنوات ٧ ١٥٣٩٨١ ٨ -البنك العر�ي  ١٥
         

 ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٢٦/٠٥/٢٠٢٠ أشهر ٦ ١٢٠٠٠ ١ -بنك الراج��  ١٦

 ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ١٧/٠٣/٢٠٢٠ أشهر ٦ ٨٠٠٠ ٢ -بنك الراج��  ١٧

 ٢٠٢٧٢ ٧٢٩١ ٠ ٢٧٥٦٣ ٢٤/١٢/٢٠٢٠ سنوات ٥ ٢٧٥٦٣ ٣ -بنك الراج��  ١٨
         

 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٧/٠٤/٢٠٢٠ أشهر ٤ ١٥٠٠٠ ١ -البنك األه��  ١٩

 ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٧/٠٧/٢٠٢٠ أشهر ٦ ٥٠٠٠ ٢ -البنك األه��  ٢٠
         

 ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ١٧/٠٧/٢٠٢٠ أشهر ٦ ٨٠٠٠ البنك ال��يطا�ي ٢١
         

 ٣١٩٥٨ ٢٧٢٩٥ ٠ ٥٩٢٥٣ ١٢/٠٤/٢٠٢٠ أشهر ٦ ٥٩٢٥٣ البنك الفر���ي ٢٢
         

 ٣٥٠٠٠ ٠ ٣٥٠٠٠ ٠ ٢٨/٠٥/٢٠٢٠ أشهر ٦ ٠ بنك االنماء  ٢٣
         

ــــــــــــــــــــــوع   ٤٤٨٠٨٧ ٣١٥٩١٦ ٢٩٣٠٠٠ ٤٧١٠٠٣   ٤٧١٠٠٣ املجمــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 
۲٤ 

 

 

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو  -٢٨

  ذلك.منح��ا الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليھ الشركة مقابل 
 

أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة خالل  ال توجد

  الشركة.يوجد أي عوض حصلت عليھ  م وال ٢٠١٩السنة املالية 
 

أو حقوق  أكتتاب،و مذكرات حق وصف ألي حقوق تحو�ل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية أ -٢٩

  الشركة.مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا 
 

حقوق تحو�ل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل ا�� أسهم أو أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق أي  ال يوجد

  الشركة.مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا 
 

 وصف ألي أس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس��داد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمي�� ب�ن -٣٠

  التا�عھ.شر�ا��ا  اش����االشركة، وتلك ال�ي  اش����ااالوراق املالية املدرجة ال�ي 
 

ق أي إس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس��داد وقيمة االوراق املالية املتبقية مع التمي�� ب�ن االورا ال يوجد

  التا�عة.شر�ا��ا  اش����االشركة وتلك ال�ي  اش����ااملالية املدرجة ال�ي 
 

  م).٢٠١٩(االخ��ة  السنة املاليةعدد أجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي ُعقدت خالل  -٣١
 

  -�: ي�وفق ما وذلك  هاتفي،أجتماع ) ١عدد (و  حضوري،) أجتماعات ٤م عدد (٢٠١٩ عقد مجلس االدارة خالل عام
 

 
  االعتذار عن ا�حضور    - X                 ا�حضور و�الة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة    -                           ا�حضور أصالة     -√          

 

 

 أسم العضو  م

 ا�حضور  و�جلات االجتماعتار�خ عدد و 

ـــــحض  وري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هاتفي
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 %١٠٠ √ √ √ √ √ االستاذ / عبد العزیز بن حماد ناصر البلیھد ١

 % ٨٠ √ √ √  √ الراشد نعبد الرحمبن راشد  زعبد العزیاألستاذ/  ٢

 %١٠٠ √ √ √ √ √ األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي ٣

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

 % ٨٠ √ √ √  √ الدكتور / عبد العزیز بن عبد الرحمن القویز ٥

 % ٨٠ √  √ √ √ سعد الرقطان نعبد الرحمبن  زعبد العزیاألستاذ/  ٦

 % ٨٠ √ √ √ √  المھندس/ عبد المحسن بن عبد العزیز الیحیى ٧

 %١٠٠ √ √ √ √ √ صالح الدریعان قعبد الرزاالمھندس/ الولید بن  ٨



 

 
۲٥ 

 

  م) .٢٠١٩(ل السنة املالية االخ��ة خالعدد طلبات الشركة ل�جل املساهم�ن   -٣٢
 

 ب الطلب اسبأ تار�خ الطلب  عدد الطلبات 

 جمعية عامة غ�� عاديةلعقد  م٢٨/٤/٢٠١٩ ١

 

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

  .عالقةأي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي ال يوجد 
 

 ف��ـا أو ركة أو لكبـار التنفيـذي�ن ـــــد أعضاء مجلس إدارة الشـــــحأل تكون الشركة طرفا ف��ا، أو �انت ف��ا مص�حة ال�ي ود ــــعقالعمال أو األ   -٣٤

 قة بأي م��م، الي �خص ذي عأل 
 

 ف��ا مع شر�ات مملوكة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة ولهم ف��ا مص�حة يوجد 
ً
  -التا��: ع�� النحو وذلك مباشرة أو غ�� مباشرة عقود الشركة طرفا

 

 االلك��ونية.واملعدات  لشركة ا�خليج للكمبيوتر من الشركة تأج�� م�اتب عقد  االول:العقد 

 املص�حة العضو صاحبأسم  العقد شروط العقد مدة العقد مبلغ طبيعة العمل أو العقد م

١ 

اململوكة تأج�� م�اتب لشركة ا�خليج للكمبيوتر عقد 

املب�ى اململوك  املص�حة ��إلعضاء مجلس االدارة أ�حاب 

بمساحة  مدينة الر�اضا�خليج للتدر�ب والتعليم بلشركة 

 ) م�� مر�ع ١٣٦٦(

١٫٣٦٦٫٠٠٠ 

 
ً
 ر�ال سنو�ا

 سنوات ٣

 

 أعمال أعتيادية 

 بدون أي شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 عبد العز�ز بن حماد البل��د

 راشد الراشدعبد العز�ز بن 

 أحمد بن ع�� الشدوي 

 أحمد بن محمد السري 
 

 

 

 االلك��ونية.شركة الفلك للمعدات والتجه��ات  منللشركة جار مب�ى ئإستعقد  الثا�ي:العقد 

 املص�حة العضو صاحبأسم  شروط العقد مدة العقد مبلغ العقد طبيعة العمل أو العقد م

٢ 

شركة الفلك للمعدات والتجه��ات  جار مب�ى منئإستعقد 

اململوكة إلعضاء مجلس االدارة أ�حاب  االلك��ونية

ا�خليج للتدر�ب والتعليم بمساحة شركة املص�حة ل

 مدينة ا�خ��بمع شركة أرامكو ) م�� مر�ع ملشروع ٤٠٠٠(

٩٠٠٫٠٠٠ 

 
ً
 ر�ال سنو�ا

 سنوات ٧

 

 أعمال أعتيادية 

 بدون أي شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 العز�ز بن حماد البل��دعبد 

 عبد العز�ز بن راشد الراشد

 أحمد بن ع�� الشدوي 

 أحمد بن محمد السري 
 

 

 

 

 االلك��ونية.شركة الفلك للمعدات والتجه��ات لشركة المن أتفاقية تقديم خدمات إستشار�ة  :الثالثالعقد 

 املص�حة العضو صاحبأسم  العقدشروط  مدة العقد مبلغ العقد طبيعة العمل أو العقد م

٣ 

ا�خليج أتفاقية تقديم خدمات إستشار�ة من شركة 

لشركة الفلك للمعدات والتجه��ات للتدر�ب والتعليم 

مجلس االدارة أ�حاب  إلعضاء اململوكةااللك��ونية 

التوظيف واسـتقطاب العمالة  المج ��املص�حة 

املتخصصة وعمل الدورات التدر�بية ال�ي تؤهل املوظف�ن 

 الوظيفة.القيام بمهامهم 

١٫٥٠٠٫٠٠٠ 

 
ً
 ر�ال سنو�ا

 سنة 

 أعمال أعتيادية 

 بدون أي شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 عبد العز�ز بن حماد البل��د

 عبد العز�ز بن راشد الراشد

 الشدوي أحمد بن ع�� 

 أحمد بن محمد السري 

 

 

 

 شركة الفلك للمعدات والتجه��ات االلك��ونيةمعدات ومنتجات الك��ونية من شركة إتفاقية لشراء ال :الرا�عالعقد 

 املص�حة العضو صاحبأسم  شروط العقد مدة العقد مبلغ العقد طبيعة العمل أو العقد م

٤ 

لك��ونية ال�ي تحتاجها ألنتجات ااملعدات واملتفاقية لشراء إ

من شركة الفلك للمعدات  ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة

مجلس االدارة  إلعضاء اململوكة والتجه��ات االلك��ونية

 .املص�حةأ�حاب 

١٫٠٠٠٫٠٠٠ 

 
ً
 ر�ال سنو�ا

 سنة 

 أعمال أعتيادية 

 بدون أي شروط 

 أو مزايا تفضيلية

 عبد العز�ز بن حماد البل��د

 العز�ز بن راشد الراشدعبد 

 أحمد بن ع�� الشدوي 

 أحمد بن محمد السري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
۲٦ 

 

 

 

  م�افآت.بيان ألي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي  -٣٥
 

 م�افآت.ي أ عن التنفيذي�ن كبار أحد أو املجلس أعضاء أحد بموجبھ تنازل  اتفاق أو ترتيبات أي يوجد ال
 

  األر�اح.بيان ألي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبھ أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق ��  -٣٦
 

 األر�اح. �� حقوق  أي عن الشركة مساه�ي أحد بموجبھ تنازل  اتفاق أو ترتيبات أي يوجد ال
 

�سـدد ح�ـى ��ايـة  أخـري ولـملسداد أي ز�اة أو ضـرائب أو رسـوم أو أي مسـتحقات املستحقة املسددة و بيان بقيمة املدفوعات النظامية  -٣٧

  أسبا��ا.الف��ة املالية السنو�ة مع وصف موجز لها و�يان 
 

 

  الشركة.بيان بقيمة أي أستثمارات أو أحتياطات أ�شئت ملص�حة موظفي   -٣٨
 

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

 :ي�� بما اإلدارة مجلس يقر -٣٩
 

عّدت ا�حسابات �جالت أن .١
ُ
 ال�حيح. بالش�ل أ

عّد  الداخلية الرقابة نظام أن .٢
ُ
ّفذ سليمة أسس ع�� أ

ُ
 .بفاعلية ون

 .�شاطها مواصلة ع��شركة ال قدرة �� يذكر شك أي يوجد ال أنھ .٣
 

 وأسبا��ا وأي معلومات متعلقة ��ا .  السنو�ة،بيان بالتحفظات الواردة بتقر�ر مراجع ا�حسابات ع�� القوائم املالية  -٤٠
 

 .م ٢٠١٩ املا�� للعام السنو�ة املالية القوائم ع�� جوهر�ة أو مالحظات تحفظات أيمراجع ا�حسابات  تقر�ر لم يتضمن
 

  بالتغي��.مع بيان أسباب التوصية  أجلها،توصية مجلس اإلدارة بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل إن��اء الف��ة املع�ن من   -٤١
 

  أجلها. من ناملع�َّ  الف��ة ان��اء قبلا�حسابات  مراجعبتغي��  اإلدارة مجلسمن توصية  وجدال ي
 

  .األسهمتفاصيل أسهم ا�خز�نة املحتفظ ��ا من قبل الشركة وتفاصيل عن أستخدامات هذه   -٤٢
 

  الشركة.أسهم خز�نة محتفظ ��ا من قبل  ال يوجد
 

 :الشركة قضايا -٤٣
 

 .الشركة أصول  صا�� من %٥ تتجاوز قيم��ا الشركة ضد أو من م ٢٠١٩ املالية السنة خالل أقيمت قضايا أي وجود عدم اإلدارة مجلس يؤكد •

 الشر�ات �� الشر�اء أحد أو مجلس اإلدارة أعضاء أحد ضد م ٢٠١٩ املالية السنة خالل أقيمت قضايا أي وجود عدم اإلدارة مجلس يؤكد •

  ضد أو التا�عة
ً
 .الشركة �� التنفيذي�ن كبار من أيا

 

 
 

ــــــــــان م ــــــــــــــــــــــ  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٩ 

ـــدد بيان االسباب وصف موجز لها  املســـــــــــــــــــــــــــ
املستحق ح�ى ��اية الف��ة 

 املالية السنو�ة ولم �سدد

 االف الر�االت االف الر�االت

   ٢٦٠٧ ١٦٢٣ اةـــــــــــــــــــــــالزك ١

   ١٠٢١ ٢٩٤٢٧ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٢

   - ١٢٠٨٩ وعالقات حكومية ت�اليف تأش��ات وجوازات ٣

   ٣٦٢٨ ٤٣١٣٩ ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجم 



 

 
۲۷ 

 

 :ي�� ماع��  املجلس يؤكد -٤٤
 

 

 .والشفافية باإلفصاح تعلقةامل جراءاتاإل و  سياساتو�افة ال الشر�ات حوكمة الئحة عدم مخالفة االنظمة وتطبيق ع�� الشركة حرص .١

 ).٢٠١٩( املنت�ي العام املا�� خالل العامة ا�جمعية إل�عقاد القانو�ي املراجع منأي طلب  الشركة تتسلم لم .٢

   .)٢٠١٩( املنت�ي العام املا�� خالل أك�� أو األعضاء من اثن�ن من طارئة اجتماعات �عقد مكتوب طلب أي اإلدارة مجلس رئيس يتلق لم .٣

  مال الشركة رأس منع�� االقل ) %٥( يمل�ون  مساهم�ن من الشركة تتسلم لم .٤
ً
   .)٢٠١٩( املنت�ي العام املا�� خالل العامة ا�جمعية با�عقاد طلبا

 .إعداده عند العامة أعمال ا�جمعية جدول  إ�� أك�� أو موضوع إضافة الشركة أسهم من ع�� االقل) %٥يمل�ون ( مساهمون  يطلب لم .٥

 ).٢٠١٩( املنت�ي العام املا�� خالل الشركة تجاه ال��اما��م من الشركة مدي�ي من أيذمة  بإبراءاالدارة لم يقم مجلس  .٦

  اللوائح.و االنظمة موجب �حقوقة املكفولة ب املساهم استخدام إعاقة إ�� ؤديت قدقيود ات أو إجراء أيالشركة  تضع لم .٧

 ال يوجد معوقات جوهر�ة قد تؤثر �� مقدرة الشركة ع�� اعداد قوائمها املالية وفق املعاي�� الدولية. .٨

 .الغ�� مع واحد م��م �عقده قرض أي تضمن لم كما إدار��ا، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم لم .٩

 �ل وأن) منسو���ا أو اإلدارة أعضاء مجلس أو للمساهم�ن سواء (التصو�ت �� خاصة بأولو�ة تتمتع أسهم أو امتياز أسهم الشركة لدى ليس .١٠

 .النظام حسب ا�حقوق  من وغ��ها التصو�ت حقوق  ومتساو�ة �� االسمية القيمة متساو�ة عادية أسهم عن عبارة الشركة أسهم

 خالل ا�خصوص هذا �� أ�عاب أي يتلقى ولم استشار�ة للشركة طبيعة ذات خدمات أي بتقديم للشركة ا�خار�� ا�حسابات مراجع يقم لم .١١

 ).٢٠١٩( املنت�ي املا�� العام
   

 مساهمي الشركة  مع التواصل آلية -٤٥
 

 تواصلقنوات للالعديد من الوفتح الكرام  مساهم��ا بحقوق إدار��ا ع�� االهتمام  ومجلس والتعليمشركة ا�خليج للتدر�ب  حرصمنطلق  من

ــــوالتواصل املستمر معهم للالشركة بإ�شاء إدارة خاصة ملتا�عة شؤون املساهم�ن وأ�حاب املصا�ح  قامت فقد مستمرة،بصفة معهم  رد ــــ

  غ��ها، أو األر�اح توزيع عمليات بخصوص املساهم�ن تواجھ قد محتملةاستفسارا��م ومتا�عة أي مشا�ل �ساؤال��م و �افة ع�� 

  -التالية: القنوات  خالل منا�خليج للتدر�ب والتعليم  لشركة املساهم�ن شئون  إدارة مع التواصل و�مكن

   adel-amin@alkhaleej.com.sa  -اإللك��و�ي:  ال��يد  -

   ١٥٩٣رقم:  تحو�لة  - ٠١١٤٦٢٣٢٦٠ الهاتف: -
  -االلك��و�ي: من خالل موقع الشركة  الهامة وأحداثنا أخبارنا متا�عة املساهم�ن للسادة يمكن كما

https://www.alkhaleej.com.sa 
   

 ختاميةا� �لمةال -٤٦
 

الـدائم  م��عـاو�الغاليـة و ع�ـ� ثقـ��م  مسـاه�ي الشـركة ل�افـةالشـكر خـالص با�خلـيج للتـدر�ب والتعلـيم شـركة دارة إيتقـدم مجلـس  و�ـ� ا�ختـام

 إ�ـ� أيضـا موصـول  والشـكر واملثمـرة،ع�ـ� جهـودهم املتم�ـ�ة  ف��ـاالعـامل�ن جميـع الشـركة و  إدارة�شـكر كمـا  ،وقيادا��ـالشـركة املسـتمر لم هـدعمو 

 هـذه ملسـ��ة ووفـائكم تفهمكـمدعمكـم و  ثـم وجـل عـز  هللا توفيـق لـوال النجـاح هـذا لنحقـق كنـا فمـا .املتواصـل دعمهـم ع�ـ� النجـاح �� شر�اؤنا جميع

،نـا علي خ�ـ� عـام م ٢٠٢٠ عـام ي�ـون  أنمـن هللا عـز وجـل  متمنـ�ن العامـة، واسـ��اتيجي��ا ةشـركال
ً
�عـا�� وسـوف تواصـل الشـركة بـإذن هللا  جميعـا

 .الشركةتحقيق أهدافها وخططها املستقبلية ال�ي �س�� من خاللها تلبية توقعات مساه�ي بذل الكث�� من ا�جهد ل

 املاليـة للسـنة األعمـال نتـائج عـنوالتعلـيم ا�خلـيج للتـدر�ب  شـركةجلـس إدارة مل السـنوي  التقر�ـر هـذا �ـ� لكـم املقـدم العـرض ي�ـون  بـأن نتم�ـىو  

مـن خـالل  التقر�ـر  هـذا ع�ـ� إطالعكـم أثنـاء ملسـتموها ال�ـي النتـائج تحقيـق إ�ـ�هللا  وفقنـا ولقـد  .رضـاكم نـال قـد م ٢٠١٩ د�سـم�� ٣١ �ـ� املن��يـة

 ع�ـ� ا�حفـاظ �ـ� �سـتمر وسـوف ،الشـركة �ـ� العـامل�ن جميـع و�تعـاون  للشـركة التنفيذي واملجلس اإلدارة مجلسالعمل ا�جاد واملتواصل إلعضاء 

   .�عا�� هللا بإذن الشركة أ�شطة �جميع واالزدهار  النمو مستوى 
 

 املوفق،وهللا 

 رئيس مجلس االدارة

 عبد العز�ز بن حماد البل��د


	كلمة رئيس مجلس الادارة.
	السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم                                                                  الكرام،،،
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
	يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نتائج وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31  ديسمبر  2019م والذي يعكس أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة في مجال التدريب والتعلي...
	وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهت العديد من الشركات السعودية خلال العام المالي 2019م الا أن الشركة أستطاعت بعون الله وتوفيقه تخطي تلك الصعوبات والمحافظة على أدائها وتحقيق نتائج مالية جيدة خلال هذا العام متجاوزة بذلك كل التحديات التي واجهتها...
	وتولي الشركة أهتمامها الدائم بتدعيم قدراتها المالية والبشرية والإدارية للحفاظ على مكانتها المتميزة بين الشركات المنافسة من خلال العمل الجاد لتحقيق أهـــدافها ورؤيتهـــــا من خلال الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتحسين الاداء ولتعزيز مكانتهــــا في الا...
	2- أسماء أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
	4- تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائة: -
	6- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهامها.
	8- الافصاح عن مكافأت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين للعام 2019م
	9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
	10- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.
	نظراً الي أهمية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من فاعليتها وكفاءاتها بشكل سنوي من خلال المراجعة السنوية التي تتم من قبل لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم لمدى كفاية وفعالية كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدا...
	وتقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفا...
	ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد إية نتائج جوهرية ذات تاثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صله بإعداد التقارير ال...
	وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2019م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.
	15- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.
	تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة قطاعات، قطاع التدريب، قطاع التعليم، قطاع مراكز الاتصال.
	النشاط الثالث: قطاع مراكز الاتصال
	تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي: -
	وصف الانشطة الرئيسية للشركات التابعة:
	1. النشاط الاول: حاســــــــــــب ألي                2.  النشاط الثاني: لغة إنجليزية                  3.  النشاط الثالث: تدريب إداري
	تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي: -
	16- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.
	أولاً: في قطاع التدريب:
	تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ سيكون التركيز   في خططنا على تفعيل هذه الرؤية في عام 2020م من خلال: -
	ثانياً: في قطاع التعليم:
	لكي تفي الشركة بخططها التوسعية في قطاع التعليم تقرر أن يكون ذلك من خلال: -
	1. تمويل التوسعات في المدارس من خلال البحث عن مطورين عقاريين لشراء الاراضي وبناء المدارس عليها ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك المنشأت لمدة لاتقل عن 25 سنة،
	2. السعي لزيادة الاعداد في المدارس لتصل إلى 5000 طالب وطالبة في سبتمبر 2020 مقارنة بـ 4500 طالب وطالبة في عام 2019،
	3. السعي للمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات الثمان التي تديرها الشركة خلال عام 2019م.
	ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة (10 %) في عام 2020م.
	ثالثاً: في قطاع مراكز الاتصال:
	لكي تفي الشركة بخططها التوسعية في قطاع الاتصال تقرر أن يكون ذلك من خلال: -
	1. إنجاز إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية للمعايير التقنية وأمن المعلومات لمراكز الاتصال (شهادة أيزو 27001).
	2. تفعيل أحدث منهجيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطبيقات وأنظمة مراكز الاتصال وتطوير سبل ومنهجيات تفعيلها في مشاريع الشركة.
	3. تطبيق واعتماد المعايير المعتمدة لأمن المعلومات وإنجاز الحصول على شهادات المطابقة من الجهات ذات الصلة (شهادة مطابقة معايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شهادة مطابقة معايير مؤسسة النقد العربي السعودي، وشهادة مطابقة معايير أرامكو)
	20- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة.
	27- المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بـالألاف.
	32-  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الاخيرة (2019م) .
	لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
	34-  الأعمال أو العقــــود التي تكون الشركة طرفا فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحـــــد أعضاء مجلس إدارة الشــــركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم،
	العقد الثاني: عقد إستئجار مبنى للشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية.
	35- بيان لأي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
	36- بيان لأي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
	37- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخري ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
	38-  بيان بقيمة أي أستثمارات أو أحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
	لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
	40- بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها .
	41-  توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
	42-  تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن أستخدامات هذه الأسهم.
	43- قضايا الشركة:
	44- يؤكد المجلس على ما يلي:

