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اإللهام

إلهاًمــا  أكثــر  مجتمًعــا  نبنــي 
ونحافظ وندافع عنه من خالل 
مشــاركة الجميــع فــي تحّمــل 

مسؤولية العمل.
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التمكين

عبــر توفير مكان آمــن لطالبنا 
في المدرسة، نسعى لدعمهم 
وإعطائهــم الفرصــة لتحقيــق 

أبرز أمنياتهم.
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االكتشاف

متطورة  مناهج  لطالبنا  نوّفر 
ــنــهــم مـــن الـــنـــجـــاح في  تــمــّك
بــارزة  أدوار  ولعب  المستقبل 
وعلماء  كقادة  المجتمع  في 

ومفكرين.
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نولي النشاط الرياضي أولوية 
الســليم  العقــل  كبيــرة كــون 
في الجســم الســليم، ونعتني 
بالعقــول لنجعــل مــن طالبنــا 

أبطال المستقبل.

الرياضة
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االبتكار

نــحــث طــالبــنــا عــلــى االبــتــكــار 
مناسبة  بيئة  توفير  خالل  من 

تدفعهم لتحقيق تطلعاتهم.
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وسائل  كــافــة  لطالبنا  نــوّفــر 
ــن شــأنــهــا  ــه الـــتـــي مـ ــرفــي ــت ال
طاقتهم  وزيـــادة  إســعــادهــم 

على تّلقي العلم.

الترفيه
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نحــرص على أن يكــون التعليم 
عن ُبعد موازًيا بجودته للتعليم 

الحضوري.
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

السادة مساهمو شركة عطاء التعليمية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

زمالئي  عــن  وبالنيابــة  نفســي،  عــن  باألصالــة  ني  يســرُّ
وأن  ترحيب  أجمل  بكم  أرّحب  أن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن العام المالي 
المنتهي في ٢٠٢١/7/٣١م والذي يعكس النتائج المالية 

المالي. ومركزها  للشركة 

يعرض التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لنتائج أعمال شركة 
مركز  على  للحفاظ  بذلتها  التي  والجهود  التعليمية  عطاء 
المملكة  في  الخاص  التعليم  قطاع  في  الريادي  الشركة 
العربية السعودية، بالرغم من التحديات الكبيرة والظروف 
المنصرم  العام  خالل  العالم  على  مرت  التي  االستثنائية 

جائحة كورونا. والتي فرضتها 

دأبت شركة عطاء التعليمية منذ تأسيسها على إعداد أجيال 
واعدة ال تقف تطلعاتها عند النجاح والوصول الى المركز 

والمنافسات  والدولية  الوطنية  االختبارات  في  األول 
العالمية، بل أن تتجاوز ذلك الى تحقيق النبوغ في مختلف 
العصر  علوم  مع  يتوافق  وبما  والمجاالت  التخصصات 

الهائل. التكنولوجي  والتقدم  الحديثة 

بالشكر والعرفان  أتقدم  التقرير أن  ويسرني بمناسبة هذا 
للمساهمين الكرام على ثقتهم الخالصة بالشركة وأعضاء 
للحفاظ  الدؤوب  وعملهم  وموظفيها  إدارتها  مجلس 
على مستوى الشركة الريادي، متمنًيا لهم دوام التوفيق 
والتقدم، سائاًل الله تعالى أن يعيننا مع فريق عملنا وزمالئنا 
في كافة فروع الشركة ومدارسها على تحقيق تطلعات 

طالبنا ورغباتهم في النجاح والتقدم.

م. طارق بن عثمان القصبي

رئيس مجلس اإلدارة
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السادة “مساهمو شركة عطاء التعليمية” المحترمين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أيديكم  بين  أن أضع  ترحيب ويطيب لي  أرحب بكم أجمل 
المالي  العام  عن  للشركة  السنوي  اإلدارة  مجلس  تقرير 

المنتهي في ٢٠٢١/7/٣١م.

فرضتها  التي  االستثنائية  والظروف  األوضاع  من  بالرغم 
جائحة كورونا على العالم أجمع، استطاعت الشركة -ولّلِه 

الحمد- تحقيق نتائج وأرقام جيدة تعليمًيا ومالًيا.

الدور  للشركة  والمالية  التعليمية  واألرقام  النتائج  ُتظِهر 
في  التعليمية  عطاء  تلعبه شركة  الذي  والبارز  األساسي 
السعودية  العربية  المملكة  في  الخاص  التعليم  قطاع 
بقسميه األهلي واألجنبي. فقد قامت الشركة وهي تمضي 
نحو تحقيق مستقبل أفضل ألبناء المملكة بتمكين طالبها 
أساسيات  من  أصبحت  والتي  التميز،  بأدوات  وتزويدهم 

المدرسة الحديثة وعنوانها المتجدد. 

لقد بذلت شركة عطاء التعليمية، ومنذ تأسيسها، جهًداكبيًرا 
منها  واالستفادة  العالمية  والتحوالت  التغيرات  لمواكبة 
ترفع  أن  واستطاعت  التعليم،  الريادة في قطاع  لتحقيق 
على  الحفاظ  السوق، مما ساهم في  الشركة في  حصة 

مركز الشركة المميز من حيث مستوى التعليم، واستطاعت 
كذلك أن تحصل على حصة سوقية بارزة في قطاع التعليم 

الخاص. 

آخر ما  كذلك قامت الشركة، ومنذ عدة سنوات، بتوفير 
جاد به عالم التكنولوجيا من تقنيات فائقة المستوى في 
مدراسها من خالل استخدامها لمنصات التعليم اإللكتروني، 
وقد ساهمت تلك المنصات في تسريع انتقال الشركة إلى 
التعليم عن ُبعد في كافة مدارسها وذلك منذ اليوم األول 

لتعليق الدراسة الذي سببته جائحة كورونا المستجدة.

إلى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  أتقدم  أن  الختام  في  أود 
الزمالء والزميالت فـي مختلف إدارات الشركة والمجمعات 
الشركة  تطوير  في  المخلصـة  جهودهـم  علـى  التعليمية 
للشركة، ونعدكم  العامة  المصلحة  لما فيه  أدائها  ورفع 
لتحقيق  الحثيث  وسعينا  الدؤوب  عملنا  سنواصل  بأننا 
شركات  أهم  من  يجعلها  بما  وتطلعاتها  الشركة  أهداف 

التعليم في وطننا الحبيب.
والله ولي التوفيق.

كلمة الرئيس 
التنفيذي

إبراهيم بن عبدالكريم التركي

الرئيس التنفيذي
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أعضاء مجلس 
اإلدارة

م. طارق بن عثمان القصبي
رئيس مجلس اإلدارة

د. أحمد بن ناصر المتعب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عثمان بن طارق القصبي
عضو مجلس اإلدارة

عبدالله بن طارق القصبي
عضو مجلس اإلدارة

عبد اإلله بن صالح آل الشيخ
عضو مجلس اإلدارة

ثنيان بن سليمان الثنيان
عضو مجلس اإلدارة

د. عبد الرحمن بن محمد البراك
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن علي العطيفي
عضو مجلس اإلدارة

فرح بنت أحمد المتعب
عضو مجلس اإلدارة
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الجوائز واإلنجازات في 
المسابقات التعليمية

٢٨,٠٠٠ 3,٠٠٠
١٥

طالًبا

مسارات دراسية

مدرس

مجمًعا تعليمًيا

برنامًجا تدريسًيا

جاهزون لتخطي التوقعات
٧١٨٤  ١٠٢
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 تم تأسيس شركة عطاء التعليمية
عام ١٤١٣هـ/١99٢م.

تعمل الشركة في قطاع التعليم العام األهلي منذ ما 
يقارب الثالثين عاًما، وتمارس أنشطتها الرئيسية من 
خالل تملك وتشغيل خمسة عشر مجمًعا تعليمًيا في 
منطقة الرياض متخصصة في تقديم خدمات التعليم 
في المناهج األهلية والمناهج األجنبية، بما في ذلك 
المنهج األمريكي والمنهج البريطاني والمنهج الهندي 
والمنهج الفرنسي والمنهج المصري، لمختلف مراحل 
التعليم العام )قبل الجامعي(. باإلضافة إلى ذلك لدى 
بالشراكة مع  اإلنجليزية  اللغة  لتعليم  الشركة مركًزا 
المجلس الثقافي البريطاني وهو معتمد لعقد اختبار 
 Cambridge( ومعتمد من كامبردج )IELTS( اآليلتس
English Language Assessment( لعقد اختبارات 

تقييم اللغة اإلنجليزية.

الرائدة  التعليمية  الشركات  أكبر  إحدى  الشركة  تعد 
في المملكة العربية السعودية، حيث تقع المجمعات 
متًرا  الف   ٢١٠ تتجاوز  مساحة  على  للشركة  التابعة 
مربًعا تقريًبا وتحتوي على ١,9٦٥ فصاًل دراسًيا بطاقة 
وطالبة  طالًبا   ٤٤,٦٠٠ نحو  تبلغ  إجمالية  استيعابية 
الطالب  عدد  إجمالي  وبلغ  مجتمعة،  للمجمعات 
والطالبات المسجلين في مدارس الشركة كما في 
وطالبة،  طالًبا   ٢7,٢٠٠ من  أكثر  ٢٠٢٠-٢٠٢١م  عام 
وبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة 
٣,٤٣٥ موظًفا وموظفة من الكادر التعليمي واإلداري 

المساعدة. الفنية  واألطقم 

بتحقيق  بالًغا  اهتماًما  تأسيسها  منذ  الشركة  تولي 
معايير الجودة العالمية في مدارسها وفي الخدمات 
التي تقدمها، حيث حصلت مجموعة من المجمعات 
من  ممتاز  تصنيف  على  للشركة  التابعة  التعليمية 
وزارة التعليم، حيث احتلت ”الفئة األولى“ في سجل 
مدارس  مستوى  على  السنوي  المدارس  تقييم 
المنطقة لعدة أعوام دراسية، فضاًل عن حصول بعض 
من  أكاديمية  اعتمادات  على  التعليمية  المجمعات 
جهات عالمية تعكس مدى تحقيق تلك المجمعات 

العالقة. ذات  للمعايير 

 نبذة عن
تاريخ الشركة
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رؤيتنا

رسالتنا

الســعي إلــى أن تصبــح شــركة عطــاء التعليميــة االختيــار األول 
للتعليــم األهلــي واألجنبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــٌز بقيمــه، متــوازن فــي شــخصيته،  إعــداد جيــل مــن الطــالب معت
الالزمــة  الحياتيــة  للمهــارات  متّقــن  الحديثــة،  بالعلــوم  مــزّود 

ويشــّكل قيمــة إضافيــة فــي مجتمعــه ووطنــه.

التأكيد على سمو وتالزم العمليتين التعليمية والتربوية.	 

التطبيــق الفعــال لنظــام الجــودة، بمــا يتطابــق ومتطلبــات 	 
)آيــزو 9٠٠١ - ٢٠١٥م(. العالميــة  المواصفــات 

التطويــر المســتمر للخدمــات التربويــة والتعليميــة بمــا يتوافــق 	 
ومتطلبــات صناعــة المعرفة.

عقــد شــراكات مــع عــدد مــن الجهــات التعليميــة واألكاديميــة 	 
فــي داخــل وخــارج المملكــة العربية الســعودية لتقديــم نموذج 

متميــز فــي التعليــم والتعّلــم.

بنــاء ثقافــة تشــاركية فــي بيئــة جاذبــة تّنمــي شــعور االنتمــاء 	 
ــوالء المؤسســي. وال

استثمار التقنية لإلسهام في تطوير العملية التعليمية.	 

أهدافنا
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نبذة عن
نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم الخدمات التعليمية لمرحلة التعليم 
العام قبل الجامعي، باإلضافة إلى الخدمات المكملة لها مثل خدمات نقل 
الطالب والطالبات والنوادي الرياضية وبرامج األندية الصيفية التي تنظمها 

سنوًيا تحت إشراف وزارة التعليم وخدمات تعليم اللغة اإلنجليزية.

تشّغل الشركة وتملك خمسة عشر مجمًعا تعليمًيا موزعة في مواقع متفرقة 
في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتشّغل الشركة نوعين من المجمعات:

مجمعات التعليم األهلي
المنهج  لتدريس  التعليم  وزارة  من  المرخصة  المدارس  مجموعة  وتشمل 
الوطني السعودي وفق المقررات الصادرة من وزارة التعليم باإلضافة إلى 
عدٍد من المقررات اإلضافية المعتمدة من وزارة التعليم، بلغ عدد مجمعات 
التعليم األهلي التابعة للشركة ثمانية مجمعات، تقدم خدماتها التعليمية 

وفق المنهج الوطني السعودي.

مجمعات التعليم األجنبي
المناهج  لتدريس  التعليم  وزارة  من  المرخصة  المدارس  مجموعة  وتشمل 
غير السعودية وفق اشتراطات ومعايير محددة، بلغ عدد مجمعات التعليم 
وفق  التعليمية  خدماتها  تقدم  مجمعات،  سبعة  للشركة  التابعة  األجنبي 

المنهج األمريكي والمنهج البريطاني والمنهج الفرنسي والمنهج الهندي.
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)مسابقة كانجارو( 
 تحقيق )٢٠( ميدالية عالمية ٢٠٢١ 
)ذهبيتان - ٣ فضية - ١٥ برونزية(.

)مسابقة إبداع(
تأهل )٣( طالب للمعارض المركزية على مستوى الرياض.

)مسابقة راوي الدرعية(
تأهل )٣( طالبات على مستوى المملكة.

)مقياس موهبة( 
تأهل )٤١( طالًبا موهوًبا على مستوى 
المملكة.

أهم اإلنجازات
على مستوى الشركة 
والمجمعات التعليمية

)مسابقة بيبراس( 
 تحقيق )٣( ميداليات عالمية

)ذهبية - برونزيتان(.

االستحواذ على نسبة ٥٢% من شركة 
مدارس الوسط األهلية.

 االستحواذ على شركة مدارس العلم 
العالمية بنسبة ١٠٠%.

)مسابقة WRO العالمية للروبوت(
تحقيق )٦( مراكز على مستوى المملكة.

)األولمبيادات الدولية(
تحقيق )٣( ميداليات برونزية على 

مستوى العالم.

)مسابقة موهوب(
تأهل )٣( طالب للملتقيات على مستوى المملكة.

تأهل طالبين لفريق المملكة المؤهل لألولمبيادات 
الدولية )النخبة(.
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)1(   أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيفهم، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

1-1 مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء طبًقا للنظام األساس للشركة وفقا للمادة رقم )١٦(، كما أن تشكيل المجلس متوافق بما ورد في المادة 

رقم )١٦( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء مجلس اإلدارة:

االسمم
الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية )صفة العضوية(

طارق بن عثمان القصبي1

رئيس مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

رئيس مجلس إدارة شركة عطاء  	
التعليمية.

رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.  	
رئيس مجلس إدارة شركة رزم  	

لالستثمار. 
رئيس مجلس إدارة شركة دله  	

للخدمات الصحية.
عضو مجلس إدارة التأمينات  	

االجتماعية.
رئيس مجلس إدارة شركة درع الرعاية  	

القابضة صفة غير تنفيذية عضوية 
شخصية )مساهمة مغلقة(.

رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة  	
لألوراق المالية.

رئيس المجلس البلدي لمدينة  	
الرياض.

نائب رئيس مجلس إدارة  	
مجموعة دله البركة.

مدير عام شركة مكة لإلنشاء  	
والتعمير.

نائب رئيس مؤسسة كرا. 	

بكالوريوس هندسة مدنية،  	
جامعة الملك سعود.

رئيس مجلس إدارة شركة  	
عطاء منذ 2010إضافة 

لخبرة تمتد ألكثر من 40 
عاًما في مجاالت متنوعة 

وعضوية ورئاسة العديد 
من مجالس إدارات شركات 

ذات أنشطة استثمارية 
متعددة داخل وخارج 

المملكة.

أحمد بن ناصر المتعب2

نائب رئيس مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

رئيس مجلس مديري شركة العروبة  	
العالمية للخدمات التعليمية.

رئيس مجلس مديري شركة الرّواد  	
للخدمات المساندة.

رئيس مجلس مديري شركة النخبة  	
التعليمية.

رئيس مجلس مديري شركة مدارس  	
العلم العالمية.

رئيس مؤسسة الجريسي  	
لخدمات الكمبيوتر واالتصاالت.

أمين عام جامعة الملك سعود. 	
عميد كلية العلوم في جامعة  	

الملك سعود، الرياض.
وكيل كلية العلوم في جامعة  	

الملك سعود.
استاذ بقسم الرياضيات في كلية  	

العلوم، جامعة الملك سعود.

دكتوراه التحليل العددي،  	
جامعة مانشستر.

ماجستير التحليل العددي  	
والحسابات اآللية، جامعة 

مانشستر.
بكالوريوس الرياضيات  	

جامعة الملك سعود.

تأسيس وعضو في العديد  	
من شركات المدارس 

األهلية وخبرة إدارية 
وعلمية تمتد ألكثر من 
ثالثين عاًما في التعليم 

األكاديمي.

عثمان بن طارق القصبي3

عضو مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

رئيس مجلس إدارة صندوق رواج  	
التعليمي.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة رزم  	
لالستثمار.

عضو مجلس مديري شركة الرواد  	
للخدمات المساندة.

عضو مجلس شركة النخبة التعليمية. 	
عضو مجلس مديري العروبة العالمية  	

للخدمات التعليمية. 
عضو مجلس إدارة شركة مدارس  	

العلم العالمية.

رئيس مجلس إدارة شركة فنادق  	
ميرا التجارية.

رئيس لجنة التعليم األهلي في  	
الغرفة التجارية.

الرئيس التنفيذي لشركة عطاء  	
التعليمية.

ماجستير إدارة األعمال،  	
جامعة بريدجبورت.

بكالوريوس محاسبة،  	
جامعة الملك سعود.

الرئيس التنفيذي السابق  	
لشركة عطاء التعلمية 

ورئيس لجنة التعليم 
األهلي في الغرفة 

التجارية إضافة إلى رئاسة 
وعضويات العديد من 
المجالس واللجان في 

استثمارات متعددة.

عبدالله بن طارق القصبي 4

عضو مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

شركة رزم لالستثمار صفة تنفيذية  	
ممثل عن شخصية اعتبارية، مساهمة 

مغلقة )االستثمار في التعليم 
والصحة(.

شركة المشفى الطبية صفة غير  	
تنفيذية ممثل عن شخصية إعتباريه، 
مساهمة مغلقة )الخدمات الطبية(.

شركة القصبي للمقاوالت صفة غير  	
تنفيذية وممثل عن شخصية اعتبارية، 

مساهمة مغلقة )المقاوالت(.
جيوتك لما وراء البحار صفة غير تنفيذية  	

ممثل عن شخصية اعتبارية، مساهمة 
مغلقة )إنشاء الخرائط(.

رئيس مجلس إدارة مستشفى  	
األسرة. 

مدير التسويق في الشركة الفنية  	
لتوطين التقنية.

مدير صندوق، شركة نعيم إلدارة  	
األصول.

ماجستير علوم إدارية،  	
جامعة ميجيل.

بكالوريوس علوم إدارية،  	
جامعة الملك سعود.

الرئيس التنفيذي لشركة  	
رزم لالستثمار، خبرة 

في إدارة االستثمارات 
والشركات إضافة إلى 
الخبرة األكاديمية في 

التعليم الجامعي.

االسمم
الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية )صفة العضوية(

عبداإلله بن صالح آل ٥
الشيخ

عضو مجلس اإلدارة
)مستقل(

شركة عطاء التعليمية عضوية  	
مستقلة بصفته الشخصية، مساهمة 

مدرجة )تعليمي(.
شركة درع القابضة عضوية مستقلة  	

بصفته الشخصية، مساهمة مغلقة 
)صحي(.

مدير عام قطاع الشركات، البنك  	
األول.

المدير اإلقليمي للمنطقة  	
الوسطى، البنك األول. 

مدير قطاع الشركات، البنك  	
السعودي الفرنسي.

ماجستير علوم إدارية،  	
جامعة شرق نيو مكسيكو.

بكالوريوس علوم إدارية،  	
جامعة بورتالند.

الرئيس التنفيذي لشركة  	
تمويل المساكن إضافة 
إلى خبرة إدارية تنفيذية 

في مجاالت متعددة 
في قطاع الشركات 

واالستثمار.

ثنيان بن سليمان الثنيان٦

عضو مجلس اإلدارة
)غير تنفيذي(

شركة عطاء التعليمية عضوية غير  	
تنفيذية، مساهمة مدرجة )تعليمية(.

شركة العروبة العالمية للخدمات  	
التعليمية عضوية غير تنفيذية، ذات 

مسؤولية محدودة )تعليمية(.
شركة النخبة التعليمية عضوية غير  	

تنفيذية، ذات مسؤولية محدودة 
)تعليمية(.

شركة الرواد للخدمات المساندة  	
عضوية غير تنفيذية، ذات مسؤولية 

محدودة )تعليمية(.
شركة العلم العالمية عضوية غير  	

تنفيذية، ذات مسؤولية محدودة 
)تعليمية(.

اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة  	
عضوية تنفيذية، ذات مسؤولية 

محدودة )التجارة واالستثمار(.

عضو مجلس إدارة شركة  	
المجموعة المتحدة للتأمين 

التعاوني.
مسؤول تطوير األعمال  	

واالستثمار، الشركة العامة 
لألعمال االستثمارية العقارية.

بكالوريوس علوم إدارية،  	
جامعة الملك سعود.

عضو مجلس إدارة  	
شركة اإلبداع الوطني 

المتطورة للتجارة وعضو 
في مجالس إدارة شركات 

مساهمة متعددة، خبرة 
إدارية ومالية في قطاع 

الشركات واالستثمار.

عبدالرحمن بن محمد 7
البراك

عضو مجلس اإلدارة
)مستقل(

عضو مجلس إدارة شركة عطاء  	
التعليمية.

وكيل وزارة التعليم ومستشار  	
للوزير للشؤون التعليمية.

عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية  	
للتقويم واالعتماد األكاديمي.

الرئيس التنفيذي لشركة معارف  	
للتعليم والتدريب.

مدير عام التعليم األهلي، وزارة  	
التعليم.

أمين عام إدارات التعليم، وزارة  	
التعليم، الرياض.

دكتوراه في أداب اللغه.  	
ماجستير لغة وآداب،  	

جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية.

دبلوم في األدلة التربوية  	
الواليات المتحدة 

األمريكية. 
بكالوريوس كلية اللغة  	

العربية، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية.

خبرة ممتدة ألكثر من 30  	
سنة في قطاع التعليم 

العام واألهلي كما تقلد 
العديد من المناصب 

القيادية اإلدارية والتنفيذية 
في القطاع الحكومي 

والخاص.

محمدبن علي العطيفي٨

عضو مجلس اإلدارة
)مستقل(

عضو مجلس إدارة شركة عطاء  	
التعليمية.

المدير التنفيذي للشؤون المالية،  	
شركة نوبكو للشراء الموحد.

مدير عام الشؤون المالية،  	
مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح 

الراجحي.
مدير عام الشؤون المالية  	

واإلدارية، شركة أي جي آند جي 
الشرق األوسط.

رئيس الحسابات، شركة أي بي  	
في روك قروب.

المدير التنفيذي لقطاع الخدمات  	
المساندة في شركة تطوير 

للخدمات التعليمية.

بكالوريوس محاسبة،  	
جامعة الكويت،

المدير التنفيذي لقطاع  	
الخدمات المساندة في 
شركة تطوير للخدمات 
التعليمية، خبرة مالية 

وإدارية في قطاع الشركات 
واالستثمار.

فرح بنت أحمد المتعب9

عضو مجلس اإلدارة
)تنفيذي(

عضو مجلس إدارة شركة عطاء  	
التعليمية.

مدير مجمع الشرق األوسط التعليمي  	
بشركة عطاء التعليمية.

أستاذة متعاونة في كلية إدارة  	
األعمال، جامعة الملك سعود.

معلمة حاسب آلي، مدارس  	
الفكر األهلية.

ماجستير بحوث األعمال،  	
جامعة إسكس، كولشستر.

ماجستير إدارة األعمال،  	
جامعة الملك سعود.

بكالوريوس علوم إدارية،  	
جامعة الملك سعود.

خبرة تعليمية في قطاعي  	
التعليم العام والجامعي، 

إضافة إلى الخبرة 
االستثمارية واإلدارية 

القيادية في قطاع التعليم 
األجنبي.
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1-2 اإلدارة التنفيذية:

االسمم
الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية )صفة العضوية(

الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم بن عبدالكريم التركي1
عطاء. 

نائب المدير العام، شركة آفاق التعليمية. 	
نائب المدير العام، شركة العلوم والتقنية  	

للتدريب المحدودة.
نائب المشرف العام، مدارس الرسالة  	

األهلية.
مراجع قانوني، الراشد محاسبون ومراجعون  	

قانونيون.

ماجستير محاسبة، جامعة  	
كولورادو.

بكالوريوس علوم إدارية  	
)محاسبة(، جامعة الملك 

سعود.

خبرة تعليمية وإدارية  	
ومالية تمتد ألكثر من 28 

عاًما في قطاع التعليم 
األهلي.

سالم عبدالعزيز الحسن 2
الغامدي

- مدير عام التعليم 
األهلي

مدير عام المجمعات التعليمية، شركة آفاق  	
التعليمية.

رئيس قسم اإلدارة المدرسية، وزارة التعليم. 	
مشرف عام اإلدارة المدرسية، اإلدارة العامة  	

لإلشراف التربوي.
مشرف إدارة مدرسية، اإلدارة العامة للتربية  	

والتعليم بمنطقة الرياض.

بكالوريوس علوم، جامعة  	
الملك سعود.

خبرة إدارية وتعليمية  	
تمتد ألكثر من 30 عاًما 

في قطاع التعليم العام 
واألهلي.

مدير عام التعليم محمد بن عبدالله الشهراني3
العالمي.

مشرف تربوي لمادة اللغة اإلنجليزية. 	
مساعد مدير مكتب التعليم بالروضة. 	
مدير مدارس دار العلوم األهلية. 	
مدير مدارس دار العلوم العالمية. 	
مدير مجمع الفكر التعليمي.  	

بكالوريوس تربية )تخصص  	
اللغة اإلنجليزية(، جامعة 

الملك سعود.

29 عاًما خبرة إدارية  	
وتعليمية في القطاع 

الحكومي واألهلي.

- مدير اإلدارة العامة عادل نادر دسوقي4
للشؤون المالية.

مدير مالي، شركة البابطين للتجارة. 	
مدير التخطيط المالي والموازنات، شركة  	

البابطين للطاقة واالتصاالت.
مدير مالي، شركة البابطين للعدد والقوالب. 	

- بكالوريوس تجارة شعبة 
محاسبة، جامعة اإلسكندرية

خبرة في مجال اإلدارة  	
المالية تمتد ألكثر من 

30 عاًما.

مدير إدارة رأس المال نوماس بن خلف الغامدي5
البشري.

مدير شؤون الموظفين في شركة عطاء  	
التعليمية.

مشرف موارد بشرية في مجموعة الدكتور  	
سليمان الحبيب الطبية.

مشرف موارد بشرية وشؤون إدارية في  	
شركة مصنع السعودية.

مسؤول شؤون إدارية وقانونية في شركة  	
عبداللطيف جميل المتحدة.

بكالوريوس إدارة أعمال،  	
جامعة اإلمام محمد بن 

سعود.

خبرة تمتد ألكثر من 14 عاًما 
في مجال الموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية.

1-3 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في مجالس إدارتها 
الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات الحالية التي يكون عضو المجلس عضًوا في م
مجالس إداراتها الحالية أو مديريها

الشركات السابقة التي يكون عضو المجلس عضًوا في 
مجالس إداراتها السابقة أو مديريها

اسم الشركةاسم العضو
داخل المملكة / 

خارج المملكة
أسم الشركةالكيان القانوني

 داخل المملكة /
 خارج المملكة

الكيان القانوني

طارق بن عثمان 
القصبي 

بنك الجزيرة. 	
شركة دلة للخدمات الصحية. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة 
مدرجة.

شركة الجزيرة  	
لألسواق المالية.

 شركة البلد األمين  	
للتطوير العمراني.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة غير 
مدرجة.

شركة رزم لالستثمار. 	
شركة درع الرعاية القابضة. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة 
غير مدرجة.

شركة ضاحية سمو. 	
الشركة الفنية  	

لتوطين التقنية.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة ذات مسؤولية 
محدودة.

المملكة العربية شركة عسير. 	
السعودية.

شركة مساهمة غير 
مدرجة.

شركة ار زي إم  	
قايريميينكول أنونيم 

.RZM سيركيتاي

شركة مساهمة غير البحرين.
مدرجة.

نيبا قايريمينكول  	
ياتيريمالي في 

تايساريت أي أي 
.NEBA

شركة مساهمة غير تركيا.
مدرجة.

أحمد بن ناصر 
المتعب

شركة العروبة التعليمية. 	
شركة الرواد للخدمات المساندة. 	
شركة النخبة التعليمية. 	
شركة مدارس العلم العالمية. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة.

---

عثمان بن طارق 
القصبي 

صندوق رواج التعليمي. 	
شركة رزم لالستثمار. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة 
غير مدرجة.

شركة فنادق ميرا  	
التجارية.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة غير 
مدرجة.

شركة النخبة التعليمية. 	
شركة الرواد للخدمات المساندة. 	
شركة العروبة التعليمية. 	
شركة مدارس العلم العالمية. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة.

شركة صالح الدويش  	
وعثمان القصبي 

لالستشارات.

شركة تضامنية.-

عبد اإلله بن 
صالح آل الشيخ

المملكة العربية شركة درع الرعاية القابضة. 	
السعودية.

شركة مساهمة 
غير مدرجة.

الشركة السعودية  	
لتمويل المساكن.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة غير 
مدرجة.

عبدالله بن طارق 
القصبي

المملكة العربية شركة جيوتك لما وراء البحار. 	
السعودية.

شركة مساهمة 
غير مدرجة.

شركة مستشفى  	
األسرة الدولي.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة غير 
مدرجة.

شركة رزم لالستثمار. 	
شركة المشفى الطبية. 	
شركة القصبي للمقاوالت. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة 
غير مدرجة.

ثنيان بن سليمان 
الثنيان

شركة اإلبداع الوطني للتجارة 	
شركة العروبة التعليمية. 	
شركة الرواد للخدمات المساندة. 	
شركة النخبة التعليمية. 	
شركة مدارس العلم العالمية. 	

المملكة العربية 
السعودية.

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة.

شركة المجموعة  	
المتحدة للتأمين 

التعاوني.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة مدرجة.

عبدالرحمن بن 
محمد البراك

الشركة التعليمية  	---
المتطورة.

المملكة العربية 
السعودية.

شركة مساهمة غير 
مدرجة.
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)2(  اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علًما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 
حيال الشركة وأدائها:

يقوم المجلس بتدوين كل ما يصل إليه من ملحوظات ومقترحات من قبل المساهمين عبر وحدة العالقات أو ما يتم طرحه في جمعيات المساهمين، 
وذلك بإدراجها تحت جدول اجتماع المجلس الذي يعقب الجمعية أو ورود االستفسارات والملحوظات ومناقشتها في االجتماع التالي واتخاذ الالزم 

حيالها بما يتفق مع سياسات ولوائح الشركة وبما ال يخالف األنظمة ذات االختصاص.

2-1 التواصل مع المساهمين:
انطالًقا من حرص شركة عطاء بالتواصل النشط والفعال مع مساهميها، كفلت حوكمة الشركة الحق للمساهمين في االستفسار وإبداء اآلراء بما 

يتفق مع النظام األساس والسياسات واللوائح الداخلية، وبما ال يتعارض مع مصالح الشركة.

IR@ataa.sa :كما يمكن للمساهمين التواصل مع عالقات المستثمرين من خالل البريد اإللكتروني

)3(  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤوسها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها 
وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع:

إلى  النظامية وضمان األداء األمثل للشركة باإلضافة  بالمتطلبات  إدارة الشركة والوفاء  اللجان لتحسين  إدارة الشركة عدًدا من  شكل مجلس 
مساعدة المجلس في القيام بمهامه بشكل أكثر فاعلية، وفيما يلي بيانات ومعلومات اللجان:

3-1 اللجنة التنفيذية واالستثمار:
تتولى اللجنة التنفيذية واالستثمار مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولياته في تنفيذ أهداف الشركة االستراتيجية. ومن أبرز مهام اللجنة ما 

يلي:

التأكد من تفعيل الخطط االستراتيجية للشركة.أ. 
اإلشراف على الخطط السنوية للشركة ومراجعة الموازنة التقديرية السنوية المقدمة من اإلدارة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.ب. 
مراجعة ومراقبة أداء الشركة من خالل دراسة التقارير الشهرية والفصلية المرفوعة من اإلدارة وكذلك مقارنة األداء الفعلي بالمخطط.ج. 

وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة وصفة العضوية وجدول الحضور:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم وصفة العضوية

أحمد بن ناصر المتعب
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة.)رئيس اللجنة)

عثمان بن طارق القصبي
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة.)عضو اللجنة)

ثنيان بن سليمان الثنيان
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة. )عضو اللجنة)

جدول حضور اللجنة

٢٠٢١/7/٥م٢٠٢١/٤/٢٠م٢٠٢١/٣/٣٠م٢٠٢١/٢/٢٣م٢٠٢١/٢/9م٢٠٢٠/٨/١9م٢٠٢٠/٨/١٠م

 االجتماعاالسم
 األول

 االجتماع
 الثاني

 االجتماع
 الثالث

 االجتماع
 الرابع

 االجتماع
 الخامس

 االجتماع
 السادس

 االجتماع
السابع

أحمد بن ناصر المتعب

عثمان بن طارق القصبي

ثنيان بن سليمان الثنيان

3-2 لجنة المراجعة:
يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياتهم اإلشرافية المتعلقة بعمليات المراجعة ونظم الرقابة 

الداخلية للشركة، والقوائم المالية للشركة والمعلومات المالية األخرى، وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية.

وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة وصفة العضوية وجدول الحضور:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم وصفة العضوية

عبداإلله بن صالح آل الشيخ
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة)رئيس اللجنة(

عبدالله بن طارق القصبي
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة)عضو اللجنة(.

محمد بن علي العطيفي
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة)عضو اللجنة(

جدول حضور اللجنة

٢٠٢١/7/١٢م٢٠٢١/٦/9م٢٠٢١/٥/٣١م٢٠٢١/٥/٣م٢٠٢١/٣/٣م٢٠٢٠/١٢/7م٢٠٢٠/١٠/١9م٢٠٢٠/١٠/١٣م٢٠٢٠/9/٢٨م

االجتماع االسم
األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع 

االجتماع 
الخامس 

االجتماع 
السادس 

االجتماع 
السابع 

االجتماع 
الثامن 

االجتماع 
التاسع 

عبداإلله صالح آل الشيخ
)رئيس اللجنة(

عبدالله بن طارق القصبي
)عضو اللجنة(

محمد علي العطيفي
)عضو اللجنة(

 

3-3 لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولياته ومراقبة أداء أعضاء المجلس وتقييمهم وتقييم كبار التنفيذيين، 

ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:

اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم فعالية هيكل المجلس، بحيث يكون المعيار في التقييم موضوعًيا، وتحديد جوانب الضعف والقوة في أ. 
المجلس ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.ب. 
التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفًقا للسياسات والمعايير المعتمدة.ج. 
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف كبار التنفيذيين.د. 

هـ. إعداد السياسات الالزمة والمرتبطة باألداء لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة وصفة العضوية وجدول الحضور:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم وصفة العضوية

عبد الرحمن بن محمد البراك
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة.)رئيس اللجنة(

طارق بن عثمان القصبي
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة.)عضو اللجنة(

أحمد بن ناصر المتعب
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة.)عضو اللجنة(

ثنيان بن سليمان الثنيان
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة.)عضو اللجنة(
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جدول حضور اللجنة:

٢٠٢٠/١٢/٦٢٠٢١/٥/٣١

االجتماع الثانياالجتماع األولاالسم

عبد الرحمن بن محمد البراك
)رئيس اللجنة(

طارق بن عثمان القصبي
-)عضو اللجنة(

أحمد بن ناصر المتعب 
-)عضو اللجنة(

ثنيان بن سليمان الثنيان
)عضو ا للجنة(

)4(  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها 
بالشركة:

يقوم المجلس بعمل تقييم ذاتي دوري ألعماله وأعمال اللجان التابعة له عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت، كما تم التعاقد مع جهة خارجية 
استشارية )سبل القيادة( لتقييم أداء المجلس خالل العام المالي للتقرير، وقام المستشار الخارجي بتقييم فاعلية عمل المجلس من خالل نطاق 
عمل شمل تحديد القضايا ذات االهتمام، القياس وجمع المعلومات، تحليل البيانات وعرض النتائج، عمل استبيان لرئيس المجلس ورؤساء اللجان، 
ثم تقديم تقرير ختامي لالستشارة يتضمن كافة النتائج والمالحظات ويشمل عدًدا من التوصيات التي ترفع من أداء عمل المجلس. كما أنه ال يوجد 

أي عالقة للجهة الخارجية بالشركة.

)5(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة:	 
اعتمد مجلس  حيث  التنفيذية،  واإلدارة  منها  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  المكافآت ألعضاء مجلس  بسياسة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  أوصت 
اإلدارة السياسة وأوصى بالرفع للجمعية العامة للموافقة عليها، كما وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق 

٢٠٢٠/٠٦/١٥م على نظام سياسة المكافآت. 

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة:	 
بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، يحدد مجلس اإلدارة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين، وفًقا 
للضوابط واألحكام التنظيمية وبنًاء على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذين والمعتمدة من قبل الجمعية 

العامة، كما ال يوجد أي انحراف جوهري للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )باآلالف(:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة )باأللف ريال(
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أواًل: األعضاء المستقلين:-

1501512177عبداإلله بن صالح آل الشيخ

150156171د. عبد الرحمن بن محمد البراك 

1501512177محمد بن علي العطيفي

4504530525المجموع

ثانًيا: األعضاء غير التنفيذيين:

120126138طارق بن عثمان القصبي

1201224156أحمد بن ناصر المتعب

1201218150عثمان بن طارق القصبي

1501530195ثنيان بن سليمان الثنيان

1501512177عبدالله بن طارق القصبي

6606690816المجموع

ثالًثا: االعضاء التنفيذيين:

12012132فرح بنت أحمد ناصر المتعب *

12012132المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين:

خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير 
المالي )باأللف(

2,294الرواتب والتعويضات

0البدالت

453المكافأة الدورية السنوية

129مكافآت نهاية الخدمة

0مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس اإلدارة
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مكافآت أعضاء اللجان )باآلالف(:

المكأفاة الثابتة عدا 
بدل الحضور

 بدل حضور جلسات المجلس
)مذكور في جدول مكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة(
المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

150-150عبد اإلله بن صالح آل الشيخ1

100-100عبدالله بن طارق القصبي2

100-100محمد بن علي العطيفي3

350-350المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

1000100عبد الرحمن بن محمد البراك1

75075طارق بن عثمان القصبي2

75075ثنيان بن سليمان الثنيان3

2500250المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار

1000100أحمد بن ناصر المتعب1

56,250056,250عثمان بن طارق القصبي2

75075ثنيان بن سليمان الثنيان3

231,2500231,250المجموع

بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم عاملين أو إداريين

المرتب )سنوي(الصفة االسم

180,000مدير مجمع الشرق األوسط العالمي التعليميفرح بنت أحمد المتعب

)6(  أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، 
مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

)7(  المراجعة السنوية:

٧-١ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 
في الشركة:

إن مهمة وضع وحفظ نظام الرقابة الداخلية هي من مهام اإلدارة التنفيذية وتحت إشراف مجلس اإلدارة وتقوم بذلك عن طريق إدارات الشركة 
والمجمعات التعليمية المختلفة.

وبنًاء على التقارير الدورية والصادرة خالل العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠م من قبل إدارة المراجعة الداخلية وتقارير المكتب االستشاري للمراجعة الداخلية 
شركة ديلويت، وما تم االطالع عليه من تقارير المحاسب القانوني شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه عن نفس الفترة، واستنادا على ما اطلعت 
عليه اللجنة من إفصاحات وتأكيدات من اإلدارة التنفيذية في تقاريرها الدورية وقوائمها المالية، ترى لجنة المراجعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية 
حيث لم يتبين لها وجود أي قصور هام أو تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية قد يؤثر على فعاليتها، مع العلم بأن أي نظام للرقابة الداخلية 

بغض النظر عن جودة تصميمه ومدى فاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيًدا مطلًقا.

 ٧-٢ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده: 
لدى الشركة مراجع داخلي.

٧-3 توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات 
الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه وتعيين المراجعين الداخلين ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها:

ال يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٠7/٣١م، وبالتالي ال توجد أي توصيات بهذا 
الخصوص.

)8(  تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة:

تقوم الشركة بدورها في المساهمة المجتمعية بتخصيص منح وخصومات على الرسوم الدراسية للطالب والطالبات، كاآلتي:
أبناء شهداء الواجب. . ١
األيتام.. ٢
حفظة القرآن الكريم. . ٣
المتفوقون.. ٤
الفائزون في المسابقات الطالبية.. ٥
الموهوبون والمتميزون.. ٦

)9(  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه 
الجمعيات، كما يلي:

الجمعية العامة العاديةاالسم
٢٠٢١/١/١١م

طارق بن عثمان القصبي

أحمد بن ناصر المتعب

-عثمان بن طارق القصبي

عبدالله بن طارق القصبي

ثنيان بن سليمان الثنيان

عبد اإلله بن صالح آل الشيخ

عبدالرحمن بن محمد البراك

محمد بن علي العطيفي

فرح بنت أحمد المتعب

)10(  وصف ألنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة:

النشاط الرئيسي لشركة عطاء التعليمية:	 
إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وتأسيس المدارس األهلية والعالمية )رياض األطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي( للبنين والبنات.

الشركات التابعة:	 
يرجى االطالع على الفقرة رقم )١7( “ الشركات التابعة “.

)11( وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:

التسويقية، وكذلك عن  الجهود  الحالية عن طريق  المزيد من الطالب في مدارسها  زيادة حصتها السوقية من خالل استقطاب  تعتزم الشركة 
طريق زيادة القدرة االستيعابية بشكل عام عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ وعمليات تطوير المجمعات التعليمية في المستقبل. وفي 
ضوء ذلك قامت الشركة بالعديد من محادثات واتفاقيات االستحواذ والتوسع حيث قامت الشركة باالستحواذ على كامل حصص شركة مدارس 
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وضعت الشركة العديد من الخطط واألهداف للتعامل مع عودة التعليم الحضوري وفق اإلجراءات التي قد فرضتها الجهات المختصة . ٢
في المملكة العربية السعودية. وقد أدى العمل وفق اإلجراءات واالحترازات إلى زيادة التكاليف اإلدارية والعمالية والتشغيلية للشركة.

)13( مقارنة نتائج األعمال في السنوات المالية الخمس األخيرة:

العلم العالمية، واالستحواذ على أغلبية حصص شركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب بنسبة ٥٢% مما أدى إلى زيادة القدرة االستيعابية 
لمجمعات الشركة التعليمية وترك أثًرا إيجابًيا في قوائم الربع األخير من العام المالي للتقرير كما قامت الشركة بدراسة عدد من الفرص االستثمارية 
بغرض االستحواذ على عدد من الشركات التعليمية وفق ما تم اإلعالن عنه في حينه حيث تم االستحواذ بعد نهاية السنة المالية على شركة 

المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة والتي تمتلك وتشغل عددا من المجمعات التعليمية وتعمل في نشاط التدريب والتوظيف.

الخطط والقرارات المستقبلية:	 
وقعت الشركة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١م ملحقا لمذكرة التفاهم مع مالك المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة وذلك 
لالستحواذ على كامل حصص شركة نبعة التعليمية المملوكة لبعض مالك المجموعة العربية وذلك مقابل إصدار شركة عطاء ألسهم جديدة في 
الشركة لمصلحة مالك شركة نبعة التعليمية حسب شروط مذكرة التفاهم، كما تقوم الشركة بعمل الدراسة المالية والقانونية لتقييم شركة نبعة 

استعدادا لالستحواذ على الشركة.

)12( المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها:

تتم إدارة المخاطر من قبل مجلس إدارة الشركة ولجان المجلس بالتنسيق المشترك مع إدارات الشركة العليا وفق األنظمة والسياسات الداخلية؛ 
ليتم تحليل تلك المخاطر المحتملة ومعالجتها أو اتخاذ القرار الالزم لتجنب تلك المخاطر أو احتوائها، ويجدر بالذكر أن المجلس قام باعتماد الهيكل 
التنظيمي الجديد للشركة والذي تم فيه استحداث لجنة تابعة للمجلس باسم لجنة الحوكمة والمخاطر وااللتزام، حيث سيتم تشكيل اللجنة مع بداية 

دورة المجلس القادمة التي تبدأ في ٢٠٢١/١١/٠7م، كما يمكن ذكر المخاطر التي قد تواجه الشركة وال تقتصر عليها، كاآلتي:

المخاطر االستراتيجية: يعتمد أداء الشركة على قدرتها في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأعمال الشركة وتحقيق أهدافها واستراتيجيتها . ١
بنجاح، وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ ذلك لعوامل مختلفة منها ما هو خارج سيطرتها أو عدم اإلحاطة بالمتغيرات االقتصادية؛ وفي حال 
تبين عدم سالمة قرارات الشركة أو عدم مقدرة الشركة على تحقيق أهدافها فسيؤثر ذلك بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية، كما تقوم »عطاء« بمتابعة هذه المخاطر ومراجعتها دوريا واالستعانة بالخبرات واتخاذ ما يلزم حيالها.
المخاطر التشغيلية: جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء أو قصور أو تغيير جوهري في األنظمة والقوانين ومن هذه المخاطر:. ٢

مخاطر الموارد البشرية: تهدف الشركة إلى الحفاظ على كوادرها اإلدارية والتعليمية من التسرب، إضافة إلى استقطاب الكوادر التعليمية أ. 
المؤهلة والحفاظ عليها لضمان كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وفي هذا الصدد قامت الشركة بتطوير أدلة السياسات واإلجراءات 

المتعلقة بالموارد البشرية عن طريق مستشار خارجي للموارد البشرية.
مخاطر االئتمان: تمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يكبد الطرف اآلخر خسارة مالية، وتعتقد الشركة أن ب. 

مخاطر االئتمان ليست بالدرجة الكبيرة كون الشركة تتمتع بمركز مالي قوي.
 مخاطر قانونية: المخاطر المتعلقة بالتغيرات التنظيمية والقانونية سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو غيرها، أو المطالبات والدعاوى القضائية.ج. 

تعمل الشركة على بذل العناية المهنية الالزمة لالمتثال باألنظمة والقوانين للحد من المخاطر المتعلقة بمخالفتها.
مخاطر فرص النمو: تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغاللها لفرص النمو سواء كانت تلك الفرص في المناطق التي تعمل د. 

بها أو في تلك التي قد تعمل بها في المستقبل؛ فقد تتأثر هذه الفرص بشكل كبير بمستوى المنافسة في السوق وتوفر الموارد البشرية 
وقدرة فريق إدارة الشركة واألنظمة وغيرها، تقوم الشركة بدراسة دورية عبر المهام المناطة بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا لقياس أثر ذلك 

ودراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
مخاطر تدرج: يهدف إلى رفع كفاءة مباني المدارس األهلية المصممة ألغراض غير تعليمية ولدى الشركة خمس ”مدارس“ خاضعة لنظام ه. 

تدرج. وضعت الشركة خطة انتقالية لجميع مدارسها الخمس الخاضعة لبرنامج تدرج والتي اعتمدتها الشركة بناء على العديد من الجوانب 
الضرورية لنقل مدارس الشركة التي تكون في مباني غير تعليمية إلى مبان تعليمية، كما أن هذه الخطط عرضة للتعديل أو التغيير أو اإللغاء 
كلًيا أو جزئًيا ألسباب إدارية أو مالية أو على اعتماد الخطة على أطراف خارجية خارجة عن إرادة الشركة، وفي ضوء ذلك قامت الشركة ضمن 
الخطة المعتمدة بنقل )مجمع الشرق األوسط التعليمي( إلى مجمع مبنى حي المروج التعليمي بمدينة الرياض وذلك وفق الخط الزمني 

المعتمد كما أن الشركة سارية بالخطة الزمنية االنتقالية لالمتثال بنظام تدرج.
مخاطر فيروس كورونا المستجد )Covid-19(:و. 

نتيجة إلى تفشي فيروس كورونا وإلى اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية 
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة تعليق الحضور إلى المدارس في جميع المؤسسات التعليمية واستمرار التعليق حتى بداية 
العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١م للمرحلتين المتوسطة والثانوية واستمرار التعليق لمرحلتي رياض األطفال واالبتدائي حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣٠م، وقد 
تفرض الحكومة إجراءات احترازية أخرى مما قد يكون له أثًرا سلبًيا على األعمال التشغيلية للشركة والتي بدورها قد تنعكس سلًبا على النشاط 

الرئيسي للشركة.
التعليم عن بعد: فرضت وزارة التعليم على جميع الجهات والمؤسسات التعليمية )التعليم عن بعد(، ونتيجة لذلك قد تتعرض الشركة . ١

لمخاطر تقنية أو تشغيلية أو تعليمية، كما ترى الشركة أنها مستعدة للتعليم عن بعد، حيث باشرت في تفعيل منصات التعلم عن بعد 
ابتداًءا من اليوم التالي لقرار تعليق الحضور للمدارس واستمرار العمليات التعليمية، حيث خدمت منصات التعليم اإللكتروني للشركة جميع 
الطالب والمعلمين وأولياء أمور الطالب بأحدث التقنيات من خالل تقديم محتويات تفاعلية وفصول افتراضية وغرف نقاش وواجبات 

واختبارات قصيرة. كما قامت الشركة بتطوير التعليم عن بعد بدرجة ترى معها القدرة على استمرار التعليم بالكفاءة المطلوبة.

مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات الخمس األخيرة )عناصر الميزانية(
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ارتفعت الموجودات غير المتداولة من ٨٦١ مليون ريال سعودي كما في ٢٠١7م إلى ١,٢٥٣مليون ريال سعودي كما في ٢٠٢١م، حيث يعود هذا 	 
االرتفاع بشكل رئيسي لبناء مجمع جديد لمدارس الرواد بحي اشبيلية وشراء مبنى إداري بحي االزدهار وأثر التحول للمعيار الدولي بالتقرير المالي 

١٦، والشهرة الناجمة عن االستحواذ علي مدارس العلم العالمية وحصة ٥٢% من مدارس الوسط األهلية.
انخفضت الموجودات المتداولة من ١٠9 مليون ريال سعودي كما في ٢٠١7م إلي 9٢ مليون ريال سعودي كما في ٢٠٢١م، حيث يعود سبب 	 

نتيجة  المدينة األخرى والنقد مع ارتفاع في ذمم الطالب  المخزون والمصروفات المدفوعة مقدًما واألرصدة  بنود  إنخفاض  إلي  االنخفاض 
االستحواذ على مدارس جديدة.

حافظت الشركة على مستوى النقد المتولد عن أنشطة التشغيل، حيث ارتفع من ٨٨ مليون ريال في عام ٢٠١7م إلى ١٠١ مليون ريال خالل 	 
٢٠٢١م بمعدل سنوي مركب قدره ٣%، وقد حافظت الشركة على مستويات جيدة لألصول المتداولة حيث دعم ذلك مستوي النقد التشغيلي.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من ١٨٤ مليون ريال سعودي كما في ٢٠١7 الى ٥٠٨ مليون ريال سعودي كما في ٢٠٢١ على أثر التحول للمعيار 	 
الدولي للتقرير المالي ١٦ مع ارتفاع التمويل طويل األجل من بنوك محلية والعائد إلى االستحواذات الجديدة التي قامت بها الشركة.

وقد انخفضت المطلوبات المتداولة خالل الخمس سنوات الماضية من ١٤٥ مليون ريال سعودي كما في ٢٠١7 الى ٨٢ مليون ريال سعودي كما 	 
في ٢٠٢١م بشكل أساسي بسبب انخفاض المستحقات واألرصدة الدائنة والجزء المتداول من تمويل طويل األجل من بنوك محلية.

نمت حقوق المساهمين من ٦٤١ مليون ريال في ٢٠١7م إلى 7٤٥ مليون ريال في ٢٠٢١م بمعدل سنوي مركب ٤% بسبب تنامي أعمالها وأرباحها 	 
خالل الخمس سنوات الماضية.

مقارنة نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة )مليون ريال(
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205220213224221تكلفة اإليرادات

75116108101117مجمل الربح

2630232022مصروفات عمومية

4986858195ربح التشغيل

9141088اإليرادات األخرى

20221157مصروفات التمويل

3٨٧٨٨٤٨٤96صافي الربح قبل الزكاة

3٧٧6٨3٨٢9٤صافي الربح

شهدت ايرادات وأرباح شركة عطاء التعليمية خالل الخمس سنوات الماضية انخفاض بمعدل سنوي مركب ٤,٤.% لأليرادات من ٣٤٦ مليون ريال 
سعودي في ٢٠١7م الى ٢٨9 مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م، وبمعدل سنوي مركب ٢١% لألرباح من 9٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١7م 
الى ٣7 مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب الجائحة العالمية )COVID-١9( وتعليق الدراسة في المدارس 

واستمرار التعليم عن بعد.

وتسعى الشركة الى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة حصتها السوقية وترشيد النفقات ألجل تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين.

)14( تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

ينحصر نشاط الشركة في منطقة الرياض.

)15( إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

ملخص عناصر قائمة الدخل

%التغيير٢٠٢١٢٠٢٠االسم وصفة العضوية

)16,7٪()56)280336اإليرادات

)6,8٪()15)205220تكلفة اإليرادات

)35,3٪()41)75116مجمل الربح

)13,3٪()4)2630المصروفات اإلدارية

)43,0٪()37)4986ربح التشغيل

)35,7٪()5)914اإليرادات األخرى

)9,1٪()2)2022مصروفات التمويل

)٥١,3٪()٤٠(3٨٧٨صافي الربح قبل الزكاة

)٥١,3٪()39(3٧٧6صافي الربح

صافي الدخل 
)مليون ريال(

مجمل الربح
)مليون ريال(

اإليرادات
)مليون ريال(

اإليرادات األخرى
)مليون ريال(

2020 2019 20182021

٨

٣٢٥

١٠١
٨٢

٨

٣٣٨

١١7
9٤

2017

١٠

٣٢١

١٠٨
٨٣

١٤

٣٣٦

١١٦

7٦

9

٢٨٠

7٥
٣7

الرسم البياني لملخص قائمة الدخل 
األعوام 2020م-2021م

اإليراداتمجمل الربحالربح التشغيليالدخل قبل الزكاةصافي الدخل

7٦

٣7

١١٦

7٥

٨٦

٤9

7٨

٣٨

٢٠٢٠٢٠٢١

٣٣٦

٢٨٠

عناصر قائمة الدخل
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انخفض صافي إيرادات النشاط بنسبة ١7% من ٣٣٦ مليون ريال في السنة المالية ٢٠٢٠م إلى ٢٨٠ مليون ريال في السنة المالية ٢٠٢١م، وذلك نتيجة 
.)١9-COVID( منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة واستمرار التعليم عن بعد المصاحبة للجائحة العالمية

وانخفض مجمل الربح من ١١٦ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م إلى 7٥مليون ريال في العام ٢٠٢١م نتيجة انخفاض اإليرادات بنسبة ١7% على 
الرغم من انخفاض تكلفة اإليرادات بنسبة %7.

وانخفض صافي الربح قبل االهالكات والفوائد والزكاة )EBITDA( من ١٤٢مليون ريال العام الماضي ٢٠٢٠م إلى ١٠٥مليون ريال العام ٢٠٢١م، على 
الرغم من انخفاض المصاريف اإلدارية بنسبة ١٣% عن العام السابق.

وقد حققت الشركة صافي ربح قدره ٣7 مليون في العام ٢٠٢١م مقابل 7٥,٨مليون في العام ٢٠٢٠م بإنخفاض قدره ٥١% نتيجة انخفاض بند 
اإليرادات بنسبة ١7% وزيادة بند مصاريف التمويل واإلهالك المتعلق بتطبيق المعيار رقم ١٦.

ربحية السهم:

٢٠٢١٢٠٢٠ريال / سهم

0,931,89ربحية السهم

)16( إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين:

لقد شرعت الشركة قبل العام ٢٠١9 في التحضير واالستعداد للتحول لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية. وقد تم بالفعل تطبيق المعايير الدولية 
بداية من اغسطس ٢٠١٨م وتقوم الشركة بإصدار تقاريرها السنوية والربع سنوية باستخدام معايير التقارير المالية الدولية المعتمدة من الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين.

)17( اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها والدولة 
محل التأسيس:

تتملك الشركة خمس شركات ذات مسؤولية محدودة، وهي كل من شركة النخبة التعليمية، وشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية، وشركة 
مدارس العلم العالمية، وشركة مدارس الوسط األهلية للتعليم والتدريب، وشركة الرّواد للخدمات المساندة، وهي مملوكة لها على النحو التالي:

الدولة المحل نشاطها الرئيسينسبة ملكية الشركة فيهارأس مالهااسم الشركة التابعة
الرئيسي لعملياتها

الدولة محل 
التأسيس

تقديم الخدمات المساندة بأنواعها - عطاء التعليمية بنسبة )100٪(100 ألف ريالالرواد للخدمات المساندة
للمجمعات التعليمية التابعة للشركة.

المملكة العربية السعودية

تملك المدارس األهلية للبنين والبنات - عطاء التعليمية بنسبة )100٪(500 ألف ريالالنخبة التعليمية
لجميع المراحل.

العروبة العالمية للخدمات 
- عطاء التعليمية بنسبة )100٪(400 ألف ريالالتعليمية

إقامة مدارس المنهج األمريكي 
وإقامة المدارس العالمية للبنين 

والبنات لجميع المراحل.

شركة مدارس العلم 
- عطاء التعليمية بنسبة )100٪(100ألف ريالالعالمية

إقامة مدارس المنهج األمريكي 
وإقامة المدارس العالمية للبنين 

والبنات لجميع المراحل.

شركة مدارس الوسط 
تملك المدارس األهلية للبنين والبنات - عطاء التعليمية بنسبة )52٪(250 الف ريالاألهلية للتعليم والتدريب

لجميع المراحل.

)18( تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

ال ينطبق، ال يوجد لدى الشركة أسهم أو أدوات دين صادرة لشركاتها التابعة.

)19( وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:

تعتزم الشركة االستمرار في توزيع أرباح األسهم على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها بطريقة تتماشى مع تحقق أهداف الشركة 
بنًاء على األرباح التي تحققها الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والمناخ االقتصادي العام،  الرأسمالية واالستثمارية، وذلك  ومتطلباتها 
وعوامل اخرى، تشمل: حاجة الشركة إلعادة استثمار تلك األرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها االقتصادي، واالعتبارات 

القانونية والتنظيمية األخرى، ويتم توزيع األرباح بالريال السعودي.

وفًقا للنظام األساسي للشركة فإن أي قرار للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية يجب أن يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على توصيات مجلس 
اإلدارة بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة السابق ذكرها.

تخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفًقا لنظام الشركة األساسي الذي ينص على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف 
والتكاليف األخرى على النحو التالي:

يجنب ١٠% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ٣٠% من . ١
رأس المال.

للجمعية العامة العادية بنْاء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب ١٠% من صافي األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو . ٢
أغراض معينة.

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على . ٣
المساهمين وللجمعية العامة العادية كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة أو لدعم ما هو 

قائم من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ٥% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى ويجوز للمجلس توزيع أرباح مرحلية.. ٤
يخصص بعدما تقدم نسبة ال تزيد عن ٥% من األرباح الصافية المتبقية كمكافآت لمجلس اإلدارة على أن تكون هذه المكافآت متناسبة مع عدد . ٥

الجلسات التي يحضرها العضو.

توزيعات األرباح:
إن التوزيعات النقدية لشركة عطاء التعليمية على مساهميها تعكس اهتمام الشركة بإشراك مساهميها الكرام في نجاح الشركة من خالل تحقيق 
أرباح متنامية بالرغم من التوسعات التي تمر بها الشركة، والتي تتطلب استثمار الكثير من النقد نحو تعظيم نمو الشركة وتعتزم الشركة توزيع أرباح 
نقدية عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠م قدرها ٤٠ مليون ريال سعودي )فقط أربعون مليون ريال سعودي( أي بواقع ١ ريال للسهم أو بما يعادل ١٠% من 

القيمة االسمية للسهم.

وفيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها في السنوات األخيرة:

األرباح النقدية الموزعة خالل العام
)ماليين الرياالت(

٢٠١7٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١9 ٢٠١٨

٤٠ ٤٠

٦٠

١١
٠
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الشركة وكبار  إدارة  )عدا أعضاء مجلس  التصويت تعود ألشخاص  )20( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في 
التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدارج، وأي تغيير 

في تلك الحقوق خالل السنة المالية:

التنفيذيين  ال ينطبق، ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات االحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 
وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واالربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة 

المالية.

)21( وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في 
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة: 

اليملك أي من كبار التنفيذيين أي أسهم أو أدوات دين للشركة لكامل العام، وفي الجدول التالي يوضح عدد أسهم ”عطاء“ الملوكة ألعضاء مجلس 
اإلدارة خالل العام المنتهي في ٢٠٢١/٠7/٣١م.

أدوات الديننسبة التغييرالتغير خالل السنةنهاية العامبداية العاماسم العضو

ال يوجد0٪000طارق بن عثمان القصبي

ال يوجد0٪60.480.00060.480.0000أحمد بن ناصر المتعب

ال يوجد0٪752.1280 752.128عثمان بن طارق القصبي

ال يوجد0٪348.101348.1010عبدالله بن طارق القصبي

ال يوجد0٪000ثنيان بن سليمان بن ثنيان

ال يوجد0٪000عبدالرحمن البراك

ال يوجد0٪000عبداإلله بن صالح آل الشيخ

ال يوجد0٪000محمد بن علي العطيفي

ال يوجد0٪672.000672.0000فرح بنت أحمد المتعب

)22( المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة وأي مبالغ دفعتها 
الشركة سداًدا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

كما في ٢٠٢١/٠7/٣١م فإن لدى الشركة تمويالت طويلة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من بنوك محلية بلغت ٢٠٦مليون ريال.

تتمتع الشركة بعالقات استراتيجية مع البنوك المحلية يساعدها في ذلك مركزها المالي القوي، وفيما يلي بياًنا بالتمويالت التي حصلت عليها 
الشركة من عدد من البنوك المحلية ألغراض تنفيذ مشاريعها:

الرصيد في الغرضالقروض )بالمليون(
٢٠٢٠/7/٣١

المبلغ المقترض / المسددمدة القرض

الرصيد في 
٢٠٢١/7/٣١ إلىمن

المقترض 
خالل العام 

المالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠

المسدد 
خالل العام 

المالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠

30,02020202130,060,00,0دعم رأس المال العاملبنك الرياض - قصير األجل

15,02020202140,055,00,0دعم رأس المال العاملالسعودي الفرنسي

6,5201620213,29,70,0شراء المبنى اإلداريالسعودي لالستثمار

0,02021202696,50,096,5إعادة الهيكلةالسعودي لالستثمار

81,3201520230,051,230,1إنشاء مجمع اشبيليةمصرف الراجحي

10,0202020210,010,00,0دعم رأس المال العاملمصرف الراجحي - قصير األجل

0,02020202125,025,00,0دعم رأس المال العاملسامبا - قصير األجل

0,02021202740,00,040,0شراء مدارس العلمالسعودي الفرنسي

0,02021202825,00,025,0بناء مجمع الورودالسعودي الفرنسي

15,2201420270,01,913,3إنشاء مجمع المنصورةوزارة المالية

1,7202020217,37,81,2مصاريف تمويل مستحقة

١٥9,٧٢6٧,٠٢٢٠,6٢٠6,١اإلجمالي

وقد بلغ الجزء المتداول من التمويالت طويلة األجل نحو ٣٢ مليون ريال كما في ٢٠٢١/٠7/٣١م.
إن جميع تمويالت الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

)23( وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

ال ينطبق، ال توجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 
منحتها الشركة خالل السنة المالية.

)24( وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو 
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

ال ينطبق، ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

)25( وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق المالية المتبقية مع 
التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة أو الشركات التابعة:

ال ينطبق، ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق المالية المتبقية مع التمييز بين 
األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة أو الشركات التابعة.
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)26( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضًحا 
فيه أسماء الحاضرين:

اسم العضو
عدد االجتماعات

 االجتماع األول
٢٠٢٠/٨/٢٤

 االجتماع الثاني
٢٠٢٠/١٠/٢٦

 االجتماع الثالث
٢٠٢٠/١٢/٨

 االجتماع الرابع
٢٠٢١/٣/٢

 االجتماع الخامس
٢٠٢١/٥/٢٣

 االجتماع السادس
المجموع٢٠٢١/٦/٢٨

6طارق بن عثمان القصبي

6أحمد بن ناصر المتعب

6عثمان بن طارق القصبي

6عبدالله بن طارق القصبي

6ثنيان بن سليمان الثنيان

6عبد اإلله بن صالح آل الشيخ

6عبدالرحمن بن صالح البراك

6محمد بن علي العطيفي

6فرح بنت أحمد المتعب

)27( عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

قامت الشركة بطلب )7( تقارير لسجل المساهمين خالل العام، وبيانها كاآلتي:

سبب الطلبتاريخ الطلب

إجراءات الشركة2020/08/05م

إجراءات الشركة2020/10/31م

الجمعية العامة2021/01/11م

ملف ارباح2021/01/13م

الجمعية العامة2021/01/31م

إجراءات الشركة2021/04/30م

إجراءات الشركة2021/07/31م

)28( العقود والصفقات التي تمت بين الشركة وطرف ذي عالقة:

٢٨-١ الصفقات التي بين الشركة وطرف ذي عالقة:
لم تبرم الشركة أي صفقة مع األطراف ذي العالقة.

٢٨-٢ معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرًفا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار 
التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة:

طبيعة العمل أو طرف العقد
اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شروط العقودمدة العقودقيمة العقودالعقد

شخص ذي عالقة بأي منهم

أحمد بن ناصر المتعب
إيجار مجمعات مدارس الشرق 
األوسط العالمية بالسليمانية 

والمروج ومدارس الفكر
بدأت العقود بتاريخ 13,188,000

أحمد بن ناصر المتعبال توجد شروط خاصة2017/09/01

)29( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

ال ينطبق، ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

)30( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:

ال ينطبق، ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

)31( المدفوعات النظامية المستحقة:

 البيان
وصف موجز لها٢٠٢١م

بيان األسباب
المستحق حتى نهاية الفترة المسدد 

المالية السنوية ولم يسدد

الزكاة المستحقة علي الشركة نظاًما1,809,7001،071،762الزكاة 

ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي الشركة --14,670,773الضريبة
نظاًما

التامينات األجتماعية علي الموظفين بالشركة7,654,738815،767المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

)32( بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

ال ينطبق، ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

)33( يقر مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.أ. 
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.ب. 
أنه ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.ج. 

)34( تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

ال يوجد أي تحفظات من قبل مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.

)35( توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين بها:

لم يوصى مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين بها.

)36( أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:

ال ينطبق، ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة.
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)37( ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:

تؤكد الشركة بتطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية وبعض األحكام االسترشادية ما عدا مايلي:

رقم المادة/
أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةالفقرة

يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، وبما ال يقل 32/ب
عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.

مادة استرشادية، عقد المجلس ستة اجتماعات في السنة متى ما دعت الحاجة لذلك.

 مادة استرشادية، كما أن أمين المجلس تتوفر فيه الكفاءة والخبرة الالزمة.شروط أمين مجلس اإلدارة.38

مادة استرشادية، كما أن أعضاء المجلس على اطالع مستمر بالسياسات واللوائح تدريب اعضاء مجلس اإلدارة.39
والمهام. وتم تفويض رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت بالتنسيق لدورة تدريبية ألعضاء 

المجلس في الحوكمة

مادة استرشادية، تم اعتماد اللجنة في هيكل الشركة التنظيمي وسيتم تشكيل اللجنة تشكيل لجنة إدارة المخاطر.70
مع بداية دورة المجلس القادمة.

مادة استرشادية، تم اعتماد المهام األساسية للجنة وسيتم اعتماد الئحة عمل اللجنة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.71
بعد تشكيلها.

مادة استرشادية، ال ينطبق لعدم تشكيل اللجنة بعد.اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.72

برامج منح العاملين أسهًما في الشركة أو نصيًبا من األرباح التي تحققها 2،3/85
وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج 

وإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين.

فقرة استرشادية، كما أن الشركة لديها برامج وسياسات لتحفيز  ومكافأة العاملين.

مبادرات العمل االجتماعي88
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات . 1

في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط 
المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة . 2
للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية . 3
ذات الصلة بأنشطة الشركة.

وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.. 4

مادة استرشادية، تقوم الشركة بالعديد من المبادرات والبرامج في مجال العمل 
االجتماعي وتقوم كذلك باإلفصاح عن تلك البرامج والمبادرات في التقارير ذات الصلة، 
لم تضع الشركة مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل 

االجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
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