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السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم الكرام، 
                  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم يســرني أن أرحــب بكــم جميعــًا ويســــعدني أن أضــــع 
بيــــن أيديكــم التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة شــــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31م، والــذي يقــدم 
لمســاهمي الشــركة الكــرام تقريــر عــن نتائــج وأعمــال الشــركة خــالل عــام 2021م والــذي يعكــس أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خالل تلك 
الفتــرة فــي مجــال التدريــب والتعليــم ومراكــز االتصــال ، كمــا يســتعرض التقريــر  أداء الشــركة والقوائــم الماليــة الســنوية المدققــة وإيضاحاتهــا 
وتقريــر مراجــع الحســابات عــن تلــك الفتــرة ، كمــا يتضمــن التقريــر أيضــًا ملخــص واٍف عــن تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركة ومعلومــات عــن أعضــاء 

مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس باإلضافــة إلــى االهــداف والخطــط المســتقبلية لكافــة قطاعــات الشــركة، 

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتنــا خــالل العــام الماضــي اال أننــا اســتطاعنا بعــون اللــه وتوفيقــه تخطــي تلــك الصعوبــات والمحافظــة 
علــى أداء الشــركة وتحقيــق نتائــج ماليــة جيــدة خــالل هــذا العــام متجاوزيــن بذلــك كل التحديــات التــي واجهتنــا، بفضــل الجهــود المبذولــة مــن 

إدارة الشــركة ومنســوبيها والدعــم المســتمر مــن مســاهميها الكــرام ومجلــس إدارتهــا، 

ونؤكــد علــى أن إدارة الشــركة تســعى بجــد لالرتقــاء بــأداء الشــركة وصــواًل لالهــداف المنشــودة مــن خــالل خطــط الشــركة واســتراتيجيتها 
التــي ترمــي إلــى النمــو المســتمر وتحقيــق النتائــج الطيبــة والمرضيــة لجميــع مســاهمي الشــركة. وأيضــًا مــن خــالل االهتمــام بتطويــر األنظمــة 
واإلجــراءات الرقابيــة لتحســين األداء، وتطويــر بيئــة العمــل عبــر مواكبــة االســاليب اإلداريــة والتقنيــة الحديثــة، باإلضافــة الــى تعزيــز ثقافــة العمــل 
المؤسســي واالســتفادة مــن المبــادرات المتعلقــة باالســتثمار فــي مختلــف القطاعــات وخاصــة قطــاع التدريــب والتعليــم التــي قدمتهــا رؤيــة 

 ،2030

وقــد تــم أعــداد هــذا التقريــر وفقــا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وقواعــد التســجيل واإلدراج الصادرتيــن عــن هيئــة الســوق الماليــة 
ونظــام الشــركات الســعودي والنظــام االســاِس للشــركة والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات 

المســاهمة المدرجــة.

كمــا أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه بالشــكر لكافــة الجهــات المرخصــة ألنشــطة الشــركة ممثلــة فــي المؤسســة العامــة للتدريــب الفنــي 
ــة ذات  ــداول( وكافــة الجهــات المعني ــة )ت ــة وشــركة الســوق المالي ــة الســوق المالي ــم ووزارة التجــارة والصناعــة وهيئ ــي ووزارة التعلي والتقن

الصلــة علــى تعاونهــم وتشــجيعهم الدائــم لنــا،

والشــــكر موصــــول لجميــــع عمالئنــا ومســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم المســتمر لنــا ودورهــم البنــاء فــي دعــم مســيرة الشــركة 
لبــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء للوصــول إلــى أهــداف الشــركة وتحقيــق رؤيتهــا،

وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير الي إدارة الشركة والعاملين بها على كافــــة المســــتويات لدورهــــم الفاعــــل فــــي تجــــاوز التحديــــات 
وعملهــــم الــــدؤوب وجهودهم المخلصة لتحقيــــق المزيــــد مــن النجاحــات لترســيخ ريــادة الشــركة وتقدمها وازدهارها.

وندعو الله عز وجل أن يحفظ بالدنا الغالية بنعمة االمن واالمان،،،

رئيس مجلس االدارة
عبد العزيز بن حماد البليهد

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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1 - ما طبق من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة 
السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبــق شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم جميــع األحــكام االلزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 
بتاريــخ 1438/5/16هــــ الموافــق 2017/2/13م المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/8/7ه الموافــق 

2018/4/23م بأســتثناء بعــض االحــكام االسترشــادية الموضحــة فيمــا يلــي: -

أسباب عدم 
التطبيق نص المادة / الفقرة رقم 

الفقرة
رقم 
المادة

لم يتم العمل 
بهذا البند كونه 
بندًا إسترشاديًا 

وسوف يتم 
مراعاة ذلك 

مستقباًل

التدريب: 
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج 

الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:
1. إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين حديثًا للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، 

وبخاصة ما يلي:
أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب. الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
ج. التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.

د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.
2. وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 

بشكل مستمر ........ 

الفقرة 
2 - 1

المادة 
39

لم يتم العمل 
بهذا البند كونه 
بندًا إسترشاديًا
وسوف يتم 
مراعاة ذلك 

مستقباًل

التقييم:
ه )يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.

و)يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء 
د جوانب القوة  التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض –على أن تحدَّ

والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الفقرة
هــ - و

المادة 
41

لم يتم العمل 
بهذا البند كونه 
بندًا إسترشاديًا
وسوف يتم 
مراعاة ذلك 

مستقباًل

تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى( لجنة إدارة المخاطر )يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء  تشكَّ

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر 
والشؤون المالية.

0 المادة 
70
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لم يتم العمل 
بهذا البند كونه 
بندًا إسترشاديًا 

وسوف يتم 
مراعاة ذلك 

مستقباًل

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ...........
2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليل والتحقق من عدم تجاوز الشركة 

له
3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل 

االثني عشر شهرًا القادمة.
4. اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي 

قد تتعرض لها الشركة. 
5. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري( من خالل إجراء اختبارات التحمل 

على سبيل المثال(.
6. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس 

اإلدارة.
7. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

8. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
9. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنل قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

10. التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
11. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة 

المخاطر.
12. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

الفقرة
12 :1 

المادة 
71

لم يتم العمل 
بهذا البند كونه 
بندًا إسترشاديًا 

وسوف يتم 
مراعاة ذلك 

مستقباًل

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل)ستة أشهر )على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. 0 المادة 

72

لم يتم العمل 
بهذا البند كونه 
بندًا إسترشاديًا 

وسوف يتم 
مراعاة ذلك 

مستقباًل

تحفيز العاملين: 
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة ما يلي: -
1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل 

والموضوعات محل القرارات المهمة.
2. برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق 

مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

الفقرة
3 :1

المادة 
85

أسباب عدم 
التطبيق نص المادة / الفقرة رقم 

الفقرة
رقم 
المادة
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• حقوق المساهمين والجمعية العامة: 
ــاح التــي يتقــرر توزيعهــا،  تحــرص الشــركة علــى ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة فــي الحصــول علــى نصيــب مــن األرب
وعلــى نصيــب مــن موجــودات الشــركة فــي حــال تصفيتهــا، وحضــور جمعيــات المســاهمين واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى 
قراراتهــا والتصــرف فــي األســهم ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء المجلــس واالستفســار وطلــب 

معلومــات بمــا ال يضــر الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة.

• حصول المساهمين على المعلومات: 
ــات  ــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمين وفقــًا لسياســات اإلفصــاح عــن التطــورات الهامــة والبيان تتيــح الشــركة جمي
الماليــة وتقاريــر األداء وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الــواردة مــن الجهــات ذات االختصــاص دون تمييــز 
بيــن المســاهمين، بحيــث تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه لتكــون هــذه المعلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة 

منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة فــي موقــع هيئــة الســوق الماليــة( تــداول )، وموقــع الشــركة اإللكترونــي والصحــف اليوميــة.
• إدارة المخاطر: 

تعتبــر إدارة المخاطــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن أنشــطة الشــركة وعمليــات صنــع القــرار فيهــا حيــث تــدرك الشــركة أهميــة الــدور الفعــال إلدارة 
المخاطــر فــي تحقيــق النجــاح الحالــي والمســتقبلي لهــا وتســعى الشــركة لتحقيــق تــوازن مقبــول بيــن المخاطــر والمكاســب أثنــاء ســعيها 
لتحقيــق رؤيتهــا. حيــث تعتبــر إدارة المخاطــر جــزءا هامــًا مــن مهــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وترتيبــات حوكمتهــا. وإلدارة المخاطــر طريقــة 
منطقيــة ومنتظمــة لوضــع ســياق للمخاطــر وتحديدهــا وتحليلهــا وتقييمهــا ومعالجتهــا ومراقبتهــا واإلبــالغ عنهــا وذلــك بطريقة تســمح 

للشــركة باتخــاذ قــرارات مناســبة واالســتجابة فــي الوقــت المناســب للمخاطــر حــال حدوثهــا.
• السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفافية: 

تعــد سياســات اإلفصــاح والشــفافية جــزءًا ال يتجــزأ مــن الئحــة حوكمــة الشــركة فقــد وضــع مجلــس اإلدارة سياســات وإجــراءات مكتوبــة 
تتعلــق باإلفصــاح والشــفافية التــي تكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب بغــرض 
مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية بنــاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى 
بعــض المســتثمرين دون البعــض اآلخــر. وتلتــزم الشــركة بالسياســات واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بنــاءًا علــى األنظمــة ذات 

العالقــة ومــا يــرد مــن تعليمــات مــن هيئــة الســوق الماليــة والجهــات ذات االختصــاص بهــدف تعزيــز مســتوى اإلفصــاح والشــفافية، 

حرصــت الشــركة علــى االلتــزام التــام بقواعــد حوكمــة الشــركات، حيــث وضــع مجلــس اإلدارة نظــام حوكمــة خــاص بالشــركة يتوافــق مــع 
أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1438/5/16 هــــ الموافــق  2017/2/13م والــذي يتضمــن 
القواعــد والمعاييــر المنظمــة إلدارة الشــركة و يكفــل حمايــة حقــوق المســاهمين وحقــوق أصحــاب المصالــح ، وبنــاءًا عليــه قامــت 
الشــركة بأعتمــاد لوائــح وسياســات الحوكمــة الخاصــة بهــا مــن مجلــس االدارة والجمعيــة العامــة للمســاهمين وفقــًا لنظــام الشــركات 
ولوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة ، وعنــد صــدور قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/8/7ه 
الموافــق2018/4/23 م الخــاص بتعديــل بعــض مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات  قامــت الشــركة بتحديــث لوائــح الحوكمــة الخاصــة بهــا  

لتتوافــق مــع الئحــة حوكمــة الشــركة المعدلــة بتاريــخ 2018/4/23م 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن مجلــس اإلدارة قــد وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الشــركة لألنظمــة واللوائــح والتزامهــا 
باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين والدائنيــن وأصحــاب المصالــح اآلخريــن اســتنادا لمــا نصــت عليــه الئحــة حوكمــة 
الشــركات، واســتنادًا لنــص المــادة الرابعــة والتســعون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــإن الشــركة 

قــد التزمــت بكافــة بنــود وفقــرات المــواد االلزاميــة لالئحــة الحوكمــة، وذلــك علــى النحــــــو التـــــالي:

التزام الشركة بلوائح الحوكمة
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وتقــوم شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم بنشــر كافــة نتائجهــا الماليــة الربــع ســنوية والســنوية علــى موقــع الســوق الماليــة 
الســعودية ) تــداول ( خــالل الفتــرات النظاميــة الالزمــة للنشــر وعلــى موقــع الشــركة االلكترونــي ، وتقــوم ايضــًا بنشــر كافــة 
المعلومــات التــي تتعلــق باإلفصاحــات النظاميــة أو التطــورات الجوهريــة فــي حينهــا فــور حدوثهــا ودون أي تأخيــر، وتعمــل 
الشــركة بشــكل مســتمر علــى تحســين مســتوى اإلفصــاح مــن خــالل طبيعــة ونوعيــة وتوقيــت المعلومــات التــي يفصــح 
عنهــا مــع االســتمرار فــي إثــراء الموقــع االلكترونــي للشــركة بكافــة المعلومــات التــي قــد تســاعد كافــة أصحــاب المصالــح 

فــي معرفــة أنشــطة الشــركة وتطــورات أعمالهــا بمــا يســاعدهم فــي اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية بنجــاح ، 

ونســتعرض فيمــا يلــي بيــان يوضــح كافــة أفصاحــات الشــركة علــى موقــع 
الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( وعلــى موقــع الشــركة االلكترونــي خــالل 

عــام 2021م: 

الحدث  التاريخ

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة 2021/02/14

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الملزمة والموقعة مع شركة مدارس 
الرقي األهلية المحدودة 2021/03/23

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق 
اولوية. 2021/03/30

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م 2021/03/30

اعالن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م  2021/03/31

تدعو شركة الخـليج للتـدريب والتعـليم مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية عن 
طريق وسائل التقنية الحديثة )االجتماع االول( 2021/04/29

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت االلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة 
العادية )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة 2021/05/19

اعالن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2021م  ) ثالثة أشهر ( 2021/05/23

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( 2021/05/26

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تاريخ وآلية توزيع األرباح النقدية للمساهمين عن العام 2020م 2021/06/06

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مدارس اإلنجاز األهلية المحدودة 2021/06/29

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية 
إلى هيئة السوق المالية 2021/06/30

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن ترسية مشروع مع جامعة الملك سعود 2021/07/14

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن ترسية مشروع مع جامعة الملك سعود 2021/07/14

اعالن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-06-30  )ستة أشهر( 2021/08/22

إعالن تصحيحي من شركة الخليج للتدريب والتعليم بخصوص اعالن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية 
األولية للفترة المنتهية في 2021-06-30  )ستة أشهر ) 2021/08/22
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تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على نسبة ٪60 من حصص ملكية شركة 
مدارس الرقي األهلية. 2021/08/30

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مشروع مع جامعة الملك سعود 2021/09/02

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مشروع مع جامعة الملك سعود 2021/09/02

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم )غير الملزمة( الموقعة مع مالك شركة مدارس اإلنجاز 
األهلية المحدودة 2021/09/26

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية 
لدى هيئة السوق المالية 2021/10/03

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة 
رأس مال الشركة )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة 2021/10/11

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية 
وتوفر نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية. 2021/10/11

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على فصل احدى أنشطتها التابعة )مراكز االتصال 
سمارت لينك( كشركة مستقلة 2021/10/13

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم )غير ملزمة( مع شركة مدارس الفيصلية األهلية المحدودة 2021/10/20

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم لمساهميها عن تاريخ بدء التصويت االلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديث 2021/10/27

اعالن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في2021-09-30  )تسعة أشهر) 2021/11/03

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )االجتماع 
الثاني( 2021/11/04

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تحديد فترة تداول حقوق االولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة 2021/11/04

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن بدء فترة تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة )تذكيري( 2021/11/07

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية وآخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة )تذكيري( 2021/11/15

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع 
األسهم التي لم ُيكتتب فيها 2021/11/21

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم )غير الملزمة( والموقعة مع مالك شركة 
مدارس اإلنجاز األهلية المحدودة 2021/11/22

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية 2021/11/25

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن ترسية وتوقيع عقد مشروع مع وزارة التجارة 2021/11/30

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق االولوية الذين لم يمارسوا حقهم في 
االكتتاب في األسهم الجديدة 2021/12/08

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن آخر التطورات بخصوص اتفاقية البيع والشراء الموقعة مع شركة مدارس الرقي 
األهلية والمعلن عنها بتاريخ 2021/08/30م 2021/12/12

الحدث  التاريخ
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2 - أسماء أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان واإلدارة 
التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم 

وخبراتهم.

.1
أعضاء مجلس اإلدارة

الخـــبرات المؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اسم العضو م

51 سنة خبرة في مجال 
االدارة والمالية وإدارة 

االعمال والتدريب وتقنية 
المعلومات

بكالوريوس علوم مالية 
وبنكية جامعة أركنساس 

االمريكية

مدير عام  بمؤسسة النقد 
العربي السعودي

رئيس مجلس إدارة شركة 
الخليج للتدريب والتعليم

األستاذ/ عبد العزيز بن 
حماد ناصر  البليهد 1

48 سنة خبرة في مجال 
إدارة االستثمارات

بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة ورنر باسفيك 

االمريكية

عضو مجلس إدارة البنك 
السعودي الفرنسي 

رئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات الراشد

األستاذ/ عبدالعــزيز بن 
راشـــد عبد الرحمن الراشـــد 2

48 سنة خبرة في مجال 
أنظمة المعلومات 

واالتصاالت وتأسيس 
وإدارة الشركات

شهادة الدبلوم في 
اإلدارة العليا الرئاسية من 

جامعة هارفارد

رئيس الغرفة التجارية 
والصناعية بالباحة 

الرئيس والمدير التنفيذي 
لشركة الفلك للمعدات 
والتجهيزات االلكترونية

األستاذ/ أحمد بن علي 
أحمد الشــدوي 3

49 سنة خبرة في مجال 
التعليم والتطوير التربوي 

والبحوث التربوية 

دكتوراه في علم النفس 
التربوي من جامعة 

ويسكانسن االمريكية 

مشرفًا عامًا على شركة 
مدارس المملكة االهلية 
وأمين عام للجنة العليا 

لسياسة التعليم

مديرًا عامًا  لمكتب التربية 
العربي لدول الخليج 

الدكتور/ علي بن عبد 
الخالق عبد الرحمن القرني 4

30 سنة خبرة في 
مجال المحاسبة المالية 
والمراجعة واالستشارات 

المالية والضريبية 

دكتوراه في المحاسبة 
المالية والمراجعة  من 
جامعة كنت البريطانية 

استاذ المحاسبة والمراجعة 
بجامعة األمير سلطان االهلية 

بالرياض 

عميد شؤون الطالب واستاذ 
المحاسبة والمراجعة بجامعة 

األمير سلطان االهلية 
بالرياض

الدكتور/ عبد الله بن صغير 
محمد الحسيني 5

30 سنة خبرة في 
مجال تطوير  البرمجيات 

والشبكات وإدارة المشاريع 
وتطوير  أنظمة الشبكة 

السعودية ألنظمة 
المدفوعات 

بكالوريوس هندسة 
حاسب آلي  من جامعة 

الملك سعود 

كبير مستشارين بمؤسسة 
النقد السعودية   مستشار  

األستاذ/ عبد الملك بن 
عبدالرحمن عبد الله ال 

الشيخ
6

36 سنة خبرة في مجال 
إدارة االعمال 

ماجستير في إدارة 
االعمال من جامعة وايت 

وورث االمريكية 

مدير  بالمكتب الخاص ألمير  
منطقة الرياض 

الرئيس التنفيذي لشركة 
مجموعة ابانا للمشاريع

األستاذ/ عبد الله بن 
محمد سليمان جبرين 7

37 سنة خبرة في مجال 
إدارة االعمال والتدريب 

والتعليم وتقنية 
المعلومات.

ماجستير هندسة كهربائية 
جامعة ويسكانسن 

االمريكية

مدير بشركة الخليج للكمبيوتر 
والمعدات اإللكترونية

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس اإلدارة المنتدب 
لشركة الخليج للتدريب 

والتعليم

المهندس/ الوليد بن عبد 
الرزاق صالح الدريعان 8
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أعضاء اللجان  .2

لجنة الترشيحات والمكافآت

الخـــبرات المؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اسم العضو م

30 سنة خبرة في مجال تطوير  
البرمجيات والشبكات وإدارة 

المشاريع وتطوير  أنظمة 
الشبكة السعودية ألنظمة 

المدفوعات 

بكالوريوس هندسة حاسب آلي  
من جامعة الملك سعود 

كبير مستشارين بمؤسسة النقد 
السعودية   مستشار   أ / عبد الملك بن عبدالرحمن 

عبد الله ال الشيخ 1

48 سنة خبرة في مجال إدارة 
االستثمارات

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة 
ورنر باسفيك االمريكية

عضو مجلس إدارة البنك السعودي 
الفرنسي

رئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات الراشد

أ / عبدالعــزيز بن راشـــد عبد 
الرحمن الراشـــد 2

36 سنة خبرة في مجال إدارة 
االعمال 

ماجستير في إدارة االعمال من 
جامعة وايت وورث االمريكية

مدير  بالمكتب الخاص ألمير  
منطقة الرياض 

الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة 
ابانا للمشاريع

أ / عبد الله بن محمد سليمان 
جبرين 3

لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

الخـــبرات المؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اسم العضو م

49 سنة خبرة في مجال التعليم 
والتطوير التربوي والبحوث 

التربوية 

بكالوريوس هندسة حاسب آلي  
من جامعة الملك سعود 

دكتوراه في علم النفس التربوي 
من جامعة ويسكانسن االمريكية 

مديرًا عامًا  لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج 

د/ علي بن عبد الخالق عبد 
الرحمن القرني 1

48 سنة خبرة في مجال إدارة 
االستثمارات

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة 
ورنر باسفيك االمريكية

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة ورنر 
باسفيك االمريكية

رئيس مجلس إدارة  مجموعة 
شركات الراشد 

أ / عبدالعــزيز بن راشـــد عبد 
الرحمن الراشـــد 2

30 سنة خبرة في مجال 
المحاسبة المالية والمراجعة 

واالستشارات المالية والضريبية 

ماجستير في إدارة االعمال من 
جامعة وايت وورث االمريكية

دكتوراه في المحاسبة المالية 
والمراجعة  من جامعة كنت 

البريطانية 

عميد شؤون الطالب واستاذ 
المحاسبة والمراجعة بجامعة 
األمير سلطان االهلية بالرياض

د/ عبد الله بن صغير محمد 
الحسيني 3

لجنة المراجعة

الخـــبرات المؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اسم العضو م

30 سنة خبرة في مجال 
المحاسبة المالية والمراجعة 

واالستشارات المالية والضريبية 

دكتوراه في المحاسبة المالية 
والمراجعة  من جامعة كنت 

البريطانية 

استاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة 
األمير سلطان االهلية بالرياض 

عميد شؤون الطالب واستاذ 
المحاسبة والمراجعة بجامعة 
األمير سلطان االهلية بالرياض

د/ عبد الله بن صغير محمد 
الحسيني 1

48 سنة خبرة في مجال 
أنظمة المعلومات واالتصاالت 

وتأسيس وإدارة االشركات

شهادة الدبلوم في اإلدارة 
العليا الرئاسية من جامعة 

هارفارد

رئيس الغرفة التجارية والصناعية 
بالباحة 

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
الفلك للمعدات والتجهيزات 

االلكترونية  

أ / أحمد بن علي أحمد 
الشدوي 2

15 سنة خبرة في مجال إدارة 
االعمال والمالية  والتمويل 

بكالوريوس في المالية من 
جامعة الملك فهد للمعادن 

البترولية

مساعد تمويل شركات في بنك 
السعودي الهولندي

المدير التنفيذي لشركة جورا 
القابضة

أ / عمر بن عبد العزيز حماد 
البليهد  3

48 سنة خبرة في مجال 
المحاسبة المالية والمراجعة 

والتدقيق

بكالوريوس محاسبة  وإدارة 
أعمال

مدير مراجعة  تدقيق واستشارات 
مالية

 مدير مراجعة تدقيق واستشارات 
مالية

أ / لطفي قاســم أحمد 
شـــحادة 4
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اإلدارة التنفيذية   .3

الخـــبرات المؤهــالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اسم العضو م

37 سنة خبرة في مجال 
إدارة االعمال والتدريب 

والتعليم وتقنية 
المعلومات.

ماجستير هندسة 
كهربائية جامعة 

وسكونسن االمريكية

مدير بشركة الخليج للكمبيوتر  
والمعدات اإللكترونية 

عضو مجلس اإلدارة 
المنتدب لشركة الخليج 

للتدريب والتعليم

م/ الوليد بن عبد الرزاق 
الدريعان 1

34 سنة خبرة في 
مجال قطاع التدريب 

والتكنولوجيا.

 دكتوراه في إدارة 
األعمال

نائب أول الرئيس  لقطاع 
التدريب نائب الرئيس التنفيذي د/ حاتم بن عبد الرزاق 

الدريعان 2

33 سنة خبرة في مجال 
قطاع التعليم االهلي 

واالجنبي والجامعي
دكتوراه إدارة تربوية مدير عام التعليم االهلي 

واالجنبي  بوزارة التعليم
نائب أول الرئيس  لقطاع 

التعليم 
د/ خالد بن سعيد جعري 

الغامدي 3

24 سنة خبرة في مجال 
قطاع التدريب بكالوريوس في محاسبة نائب الرئيس لقطاع التدريب نائب أول الرئيس  لقطاع 

التدريب
أ/ أسماعيل أحمد آل 

حسين 4

19 سنة خبرة في مجال 
المبيعات وتطوير أعمال 
االتصال والحاسب االلي  

بكالوريوس هندسة 
كهربائية وإلكترونية  / 

حاسب الي

نائب الرئيس لتطوير األعمال 
والمبيعات

نائب أول الرئيس  لقطاع 
مراكز االتصال

أ/ محمد محمود 
مصطفى خطيب 5

30 سنة خبرة في 
مجال المحاسبة المالية 

والمراجعة

بكالوريوس تجارة  
تخصص محاسبة 

المدير المالي  لشركة عيد 
الطبية المدير المالي أ/ شريف عصمت 

عبدالسميع حسين 6

3 - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة 
عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الكيان 
القانوني

داخل 
/ خارج 
المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس االدارة عضوًا في مجالس 

إدارتها السابقة أو من مديريها

الكيان 
القانوني

داخل 
/ خارج 
المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس االدارة عضوًا في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها
أسم العضو م

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ال يوجد  غير مدرجة  داخل شركة الفلك للمعدات والتجهيزات 
االلكترونية

أ/ عبد العزيز بن 
حماد ناصر البليهد غير مدرجة1 داخل شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية

محدودة داخل شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات 
االلكترونية

مدرجة داخل  البنك السعودي الفرنسي غير مدرجة داخل  شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية
أ/ عبد العزيز بن 

راشد عبد الرحمن 
الراشد

غير 2
مدرجة داخل شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية  غير مدرجة داخل  شركة الفلك للمعدات والتجهيزات 

االلكترونية

محدودة داخل شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات 
االلكترونية
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غير 
مدرجة داخل شركة الخدمات العمالية

محدودة داخل شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات 
االلكترونية

أ/ أحمد بن علي 
أحمد الشدوي 3

غير مدرجة داخل  شركة الفلك للمعدات والتجهيزات 
االلكترونية

غير مدرجة داخل  شركة الفلك للخدمات العمالية 

غير مدرجة داخل  شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية

مدرجة داخل  شركة أتحاد الخليج للتأمين التعاوني

غير مدرجة داخل  شركة أتحاد شركات المقاوالت 
السعودية

غير مدرجة داخل  شركة الظهران لالعمار

غير مدرجة داخل  شركة تنمية الباحة القابضة

----- ----- ال يوجد ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ال يوجد
د / علي بن عبد 

الخالق عبد الرحمن 
القرني

4

----- ----- ال يوجد

مدرجة داخل  شركة البابطين للطاقة واالتصاالت 
د / عبد الله بن 

صغير محمد 
الحسيني

مدرجة5 داخل شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين

جامعة 
أهلية داخل  جامعة األمير سلطان االهلية 

----- ----- ال يوجد ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ال يوجد
أ/ عبد الملك بن 
عبد الرحمن عبد 

الله ال الشيخ
6

----- ----- ال يوجد

غير مدرجة داخل
شركة مجموعة ابانا للمشاريع 

شركة وسوم لالستثمار 
شركة العرض لالستثمار والتطوير 

العقاري

أ/ عبد الله بن 
محمد سليمان 

جبرين
محدودة7 داخل

غير مدرجة داخل

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ال يوجد 

مدرجة  داخل شركة أسمنت العربية

م/ الوليد بن 
عبدالرزاق الدريعان 8

مدرجة داخل شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين

غير مدرجة داخل شركة الملز المالية

غير مدرجة داخل شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية

محدودة داخل شركة السعودية لخدمات االتصاالت 

الكيان 
القانوني

داخل 
/ خارج 
المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس االدارة عضوًا في مجالس 

إدارتها السابقة أو من مديريها

الكيان 
القانوني

داخل 
/ خارج 
المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس االدارة عضوًا في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها
أسم العضو م
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4 - تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف العضوية المنصب أسم العضو م

غير تنفيذي رئيس مجلس االدارة االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد 1

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس االدارة األستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن 
الراشد 2

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي 3

مستقل عضو مجلس إدارة الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن 
القرني 4

مستقل عضو مجلس إدارة الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني 5

مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ/ عبد الملك بن عبدالرحمن عبد 
الله ال الشيخ 6

مستقل عضو مجلس إدارة األستاذ/ عبد الله بن محمد سليمان جبرين 7

تنفيذي عضو مجلس إدارة المنتدب المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح 
الدريعان 8

5 - اإلجراءات التي أتخذها المجلس إلحاطة أعضائه )وبخاصةغيرالتنفيذيين( 
علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. 

لــم يتلــق مجلــس اإلدارة أيــة مالحظــات مــن المســاهمين حيــال الشــركة وأداءهــا، ويحــرص مجلــس اإلدارة دائمــًا علــى حضــور غالبيــة أعضائــه 
وبخاصــة غيــر التنفيذييــن إلجتماعــات الجمعيــات العامــة لالســتماع الــي تســاؤالت وأستفســارات ومقترحــات المســاهمين حيــال الشــركة 

وأدائهــا والــرد عليهــا وتوثيقهــا بمحاضــر الجمعيــات.
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6 - وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهامها.

وصف مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
2. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم 

ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

4. المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة 
التنفيذيــة.

5. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

7. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
8. إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى 

مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة.
9. توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه 

السياســة.
10. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

11. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 
المعتمــدة. للسياســة 

أوال: لجنة 
الترشيحات 
والمكافأت

عدد االجتماعات وتاريخها وسجل الحضور

طبيعة العضوية
أسماء أعضاء لجنة 

الترشيحات والمكافأت
م

قرارات بالتمرير حضوري 

االول الثاني االول 

2021/03/01 2021/12/21 2021/03/25

رئيس اللجنة
األستاذ/ عبد الملك بن 
عبدالرحمن عبد الله ال 

الشيخ
1

عضوَا األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد 
عبدالرحمن الراشد 2

عضوًا األستاذ/ عبد الله بن محمد 
سليمان جبرين 3

 الحضور أصالة            الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة             الحضور عبر الهاتف / عبر وسائل التقنية الحديثة            

 االعتذار عن الحضور             قرار بالتمرير
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وصف مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها:

1. ضمــان تنفيــذ وامتثــال الشــركة بتعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســواق الماليــة، والتحقــق مــن 
التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والقوانيــن الصــادرة مــن وزارة التجــارة وهيئــة الســوق الماليــة ...

2. مراقبــة التطبيــق الفعــال إلطــار عمــل اإلفصــاح عــن المعلومــات. باإلضافــة إلــى عمليــة مراقبــة االجــراءات 
المتبعــة فــي حــاالت تعــارض المصالــح والمعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة. 

3. التنســيق مــع ضابــط الحوكمــة بالشــركة لعمــل تقييــم ســنوي لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه والتأكــد 
بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح 

اإلحســاس  تعميــق  فــي  تســاهم  التــي  البرامــج  وتطويــر  االجتماعيــة  المســاهمة  ومعاييــر  أســس  تطويــر   .4
بالشــركة. والعامليــن  المجتمــع  تخــدم  برامــج  وتبنــي  واقتــراح  للشــركة،  االجتماعيــة  بالمســؤولية 

5. تفعيــل دور الشــركة فــي تبنــي سياســات ومبــادرات وبرامــج مســؤولية اجتماعيــة نحــو مســاهميها وعمالئهــا 
ومورديهــا والبيئــة والمجتمــع ككل بهــدف دعــم وتعزيــز ســمعة الشــركة.

6. األشراف على البرامج المدعومة، وتقييم مدى فعالية وجدية تلك البرامج وفريق العمل المشارك.
7. التوصية بمواصلة الدعم أو إيقافه بعد انتهاء البرنامج.

8. رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة االجتماعية للشركة السنوية.
9.  اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

10. دراســة الموضوعــات التــي تحــال إلــى اللجنــة مــن مجلــس اإلدارة واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها أذا فوضهــا 
المجلــس فــي ذلك. 

ثانيًا : لجنة 
الحوكمة 

والمسؤولية 
االجتماعية

عدد االجتماعات وتاريخها وسجل الحضور

طبيعة العضوية
أسماء أعضاء لجنة 

الحوكمة والمسؤولية 
االجتماعية

م
قرارات بالتمرير حضوري 

االول الثاني االول 

2021/07/06 2021/12/21 2021/03/24

رئيس اللجنة الدكتور/ علي بن عبد الخالق 
عبد الرحمن القرني 1

عضوَا األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد 
عبدالرحمن الراشد 2

عضوًا الدكتور/ عبد الله بن صغير 
محمد الحسيني 3

 الحضور أصالة            الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة             الحضور عبر الهاتف / عبر وسائل التقنية الحديثة             

االعتذار عن الحضور             قرار بالتمرير
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وصف مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها:

1. اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها.

3. دراسة تقارير مراجعة الداخلية.
4. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين.

5. دراسة خطه المراجعة مع المحاسب القانوني.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

7. دراســة القوائــم الماليــة االوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس االدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي 
شــأنها.

8. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها.

ثالثًا : لجنة 
المراجعة

عدد االجتماعات وتاريخها وسجل الحضور

ية
ضو

لع
ة ا

يع
طب

أسماء أعضاء لجنة 
المراجعة 

السابعم السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االول

2021/12/2 2021/11/02 2021/08/19 2021/05/23 2021/05/10 2021/04/22 2021/03/31

رئيس 
اللجنة

الدكتور/ عبد الله 
بن صغير محمد 

الحسيني
1

عضوَا األستاذ/ أحمد بن 
علي أحمد الشدوي 2

عضوًا االستاذ / لطفي 
قاسم أحمد شحادة 3

عضوًا
األستاذ / عمر بن 
عبد العزيز حماد 

البليهد
4

الحضور أصالة                             الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة 

 الحضور عبر الهاتف / عبر وسائل التقنية الحديثة                          االعتذار عن الحضور
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7 - الوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء 
لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم. 

ــه وأعضائــه وفقــًا لنمــوذج التقييــم المقتــرح مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  ــا، تتــم عمليــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة ولجان ال ينطبــق كلي
والمعتمــد مــن مجلــس إدارة الشــركة والــذي بــدأ العمــل بــه أعتبــارًا مــن عــام 2018م حيــث يشــارك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي عمليــة التقييــم 
ــة الترشــيحات  ــج التقييــم بمعرفــة إدارة الحوكمــة وتحــت إشــراف لجن ــه، ويتــم تحليــل نتائ مــن خــالل اإلدالء بآراءهــم فــي أداء المجلــس ولجان

والمكافــآت وترفــع نتائــج التقييــم لمجلــس اإلدارة لالطــالع عليهــا، ولــم يتــم االســتعانة بجهــة خارجيــة لعمليــة التقييــم حتــى االن. 

8 - االفصاح عن مكافأت اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين للعام 
2021م 

أ . يتــم تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة بنــاءًا علــى سياســة مكافــأت مجلــس االدارة ولجانــه 
واالدارة التنفيذيــة التــي تــم أعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ 2017/11/22م والتــي تــم أعدادهــا وفقــًا 
إلحــكام نظــام الشــركات ونظــام هيئــة الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة ونظــام الشــركة األساســي ،حيــث يراعــي فــي سياســة 
المكافــآت أن تكــون عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات األعضــاء واألعمــال والمســئووليات التــي يقومــون بهــا ونشــاط الشــركة 
وحجمهــا والمهــارة الالزمــة إلدارتهــا وخبــرة أعضــاء المجلــس وانســجام المكافــآت مــع اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا وأن تكــون 
المكافــآت كافيــة بشــكل معقــول إلســتقطاب أعضــاء مجلــس إدارة ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم واالبقــاء عليهــم وأن 
تقــدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ومــع 

األخــذ فــي  االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى ومــا هــو ســائد فــي ســوق العمــل فــي تحديــد المكافــآت . 

ب . يتــم االفصــاح بدقــة وشــفافية وتفصيــل عــن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، دون إخفــاء أو تضليــل، ســواء أكانــت مبالــغ أم منافــع أم مزايــا، أيــًا كانــت طبيعتهــا واســمها. وفقــًا لنــص المــادة 
الحاديــة والعشــرون مــن النظــام االساســي للشــركة التــي توجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة 
علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن 

المزايــا أيــًا كانــت طبيعتهــا.

ت . يتم االلتزام في تحديد المكافآت الممنوحة إلعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول 
بهــا فــي الشــركة بحيــث ال يكــون هنــاك أي أنحــراف جوهــري فــي تحديــد تلــك المكافــآت عــن مــا ورد بتلــك السياســة مــن ضوابــط 
وشــروط إلســتحقاق المكافــأة الســنوية ، ويحــدد مجلــس االدارة مكافــآت أعضــاء المجلــس بنــاءًا علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت التــي تراعــي فــي تحديدهــا كافــة األنظمــة والتعاميــم الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الخصــوص  وبمــا ال 

يتعــارض مــع سياســة المكافــآت المعمــول بهــا فــي الشــركة ، وتخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين . 
 

ــار التنفيذييــن وأعضــاء  ث . كافــة تفاصيــل المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كب
اللجــان. خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31م ســيتم توضيحهــا فــي الجــداول التاليــة، وفــي جميــع االحــوال يجــب اال 
يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة الواحــد مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة وعينيــة عــن مبلــغ )500.000( خمســمائة 

ألــف ريــال ســعودي ســنويا. وفقــًا لمــا ورد بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة )76( مــن نظــام الشــركات.
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عبد الخالق عبد 
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115 - - - - - - 115 - - - - 15 100
الدكتور/ عبد الله 
بن صغير محمد 

الحسيني

115 - - - - - - 115 - - - - 15 100

األستاذ/ عبد 
الملك بن 

عبدالرحمن عبد 
الله ال الشيخ

115 115 15 100
األستاذ/ عبد الله 
بن محمد سليمان 

جبرين

460 460 60 400 المجموع

 أواًل: مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة

الجداول التالية ستوضح كافة المكافأت التي صرفت لكل من: أعضاء مجلس اإلدارة - كبار التنفيذيين - أعضاء اللجان
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األستاذ/ أحمد 
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الشدوي
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 أواًل: مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة
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10502.7 - - - - - - 3450 - 7052.7 - 1458.7 5594 كبار التنفيذيين

10502.7 - - - - - - 3450 - 7052.7 - 1458.7 5594 المجموع

ثانيًا: مكافآت كبار 
التنفيذيين

ثالثًا: مكافآت أعضاء 
اللجان

المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور 
الجلسات( أسماء االعضاء اللجنة

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االسم

عة
اج

مر
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لج

اء 
ض

أع

40.5 10.5 30 الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد 
الحسيني

34.5 4.5 30 األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي

70.5 10.5 60 األستاذ / عمر بن عبد العزيز حماد البليهد

81 21 60 األستاذ/ لطفي قاسم أحمد شحادة

226.5 46.5 180 المجموع
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المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور 
الجلسات( أسماء االعضاء اللجنة

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االسم

23 3 20 األستاذ/ عبد الملك بن عبدالرحمن عبد 
الله ال الشيخ
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23وا 3 20 األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن 

الراشد

23 3 20 األستاذ/ عبد الله بن محمد سليمان جبرين

69 9 60 المجموع

23 3 20 الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن 
القرني
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23 3 20 األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن 
الراشد

23 3 20 الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد 
الحسيني

69 9 60 المجموع

ثالثًا: مكافآت أعضاء 
اللجان

9 - الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة 
ــة أو  ــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيمي ــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئ ــرازي أو قي ــر أحت ــة أو جــزاء أو تدبي ال يوجــد أي عقوب

قضائيــة أخــرى.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة،   - 10
ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. 

نظــرًا الــي أهميــة فاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة يقــوم مجلــس اإلدارة بالتحقــق مــن فاعليتهــا وكفاءاتهــا بشــكل 
ــة وفعاليــة كافــة  ــة المراجعــة والتــي تتضمــن تقييــم لمــدى كفاي ســنوي مــن خــالل المراجعــة الســنوية التــي تتــم مــن قبــل لجن
ــة الداخليــة بمــا يُمكــن  السياســات والممارســات واإلجــراءات لجميــع إدارات الشــركة وفاعليــة الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقاب

ــة موجوداتهــا،  ــق أهدافهــا وحماي الشــركة مــن تحقي
وتقــوم لجنــة المراجعــة بالنظــر فيمــا يتصــل بفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن خــالل مراجعــة أعمــال مراجــع الحســابات الخارجي 
للشــركة ومراجعــة أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة واســتخالص التوصيــات ذات الصلــة لتحســينها ورفعهــا إلــى مجلــس 

اإلدارة بشــكل دوري للتأكــد مــن كفــاءة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة عمومــا. 

ويؤكــد مجلــس اإلدارة مــن خــالل مراجعتــه الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة علــى أنــه ال يوجــد إيــة نتائــج 
جوهريــة ذات تاثيــر هــام أو جوهــري تتطلــب اإلفصــاح عنهــا فيمــا يتعلــق بســالمة النظــم الماليــة والمحاســبية والرقابــة الداخليــة 

ومــا لــه صلــه بإعــداد التقاريــر الماليــة، 
وتــرى لجنــة المراجعــة أن إجــراءات الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة خــالل العــام المالــي 2021م ذات فعاليــة وكفــاءة 
عاليــة وفــي ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال ال توجــد لديهــا أيــة مالحظــات جوهريــة أو قصــور فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة 

يقتضــي التنبيــه إليــه أو اإلفصــاح عنــه. 
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توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع   - 11
داخلي في الشركة.

ال يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة. 

ال يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس االدارة. 

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس   - 12
اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات 

الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، 
ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها. 

تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة.  - 13
تؤمــن الشــركة بأهميــة المســاهمات االجتماعيــة والمســاعدة فــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة ، وتتبنــي رســالة اجتماعيــة ترمــي الــي أثــراء إســهاماتها 
فــي  خدمــة المجتمــع الدراكهــا أن لهــذا المجمتــع حقوقــًا وواجبــات علــي ابنائــه ســواء كانــوا افــرادًا او شــركات ، وتــم تخصيــص ميزانيــة ســنوية 
للمســؤولية االجتماعيــة ، وعمــل خطــة أســتراتيجية لتحديــد برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تســاعد علــى تنميــة المجتمــع وتتوافــق مــع رؤيــة 
وأهــداف الشــركة وأنشــطتها ، ومــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي أولــت الشــركة أهتمامهــا بهــا لدعمهــا خــالل المرحلــة القادمــة برامــج 
التربيــة الخاصــة بالمــدارس مثــل التوحــد وصعوبــات التعلــم ، وبرامــج التدريــب لــذوي االعاقــات الخفيفــة ، والبرامــج التدريبيــة لمــن هــم فــي الضمــان 
ــي متفقــة مــع رســالة الشــركة وقيمهــا،  ــي تأت ــد مــن برامــج خدمــة المجتمــع الت ــذ العدي ــي وتنفي االجتماعــي ، وتواصــل الشــركة جهودهــا فــي تبن

وتعكــس التزامهــا المطلــق فــي تحســين الظــروف االجتماعيــة والمعيشــية للفئــات المحتاجــة وتوفيــر احتياجاتهــا ، 
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ــرية واألهليــة التــي تتبنــى أبنــاء  ــات الخيـ 1. المســاهمة والدعــم العينــي والمــادي المتواصــل للعديــد مــن الجمعيــات والمـؤسسـ
المجتمــع مــن الفقــراء وااليتــام وذوي االحتياجــات الخاصــة لتأهيلهــم وضمــان حقهــم فــي التعليــم.  

2. توفيــر العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المجانيــة للعامليــن بالشــركة لتطويرهــم ورفــع كفاءتهــم ومهارتهــم وتوفيــر بيئــة عمــل 
أمنــة ومســتقرة لهــم إلتاحــة الفرصــة لالســتقرار الوظيفــي وتحقيــق العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، وتقديــم تســهيالت علــى 

منتجــات وخدمــات الشــركة للعامليــن وأبنائهــم.

3. المســاهمة المجتمعيــة للشــركة لدعــم الحملــة الوطنيــة للعمــل الخيــري عبــر منصــة إحســان الخيريــة لتفعيــل دورهــا الهــام فــي 
التنميــة المجتمعيــة؛ وذلــك مــن خــالل المســاهمة النقديــة للحملــة الوطنيــة بمبلــغ )100.000( مائــة ألــف ريــال.  

ــد مــن المجــاالت  ــة فــي العدي ــة مجاني ــح دورات تدريبي ــام قطــاع التدريــب بمن ــة للشــركة مــن خــالل قي 4. المســاهمة المجتمعي
ألبنــاء الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة بمختلــف أنحــاء المملكــة، حيــث بلغــت قيمــة المســاهمة النقديــة لهــذه الــدورات التدريبيــة 

مبلــغ )104.903( مائــة وأربعــة ألــف وتســعمائة وثالثــة ريــال.
5. المســاهمة المجتمعيــة للشــركة خــالل قيــام قطــاع التعليــم بالمســاهمة النقديــة للجنــة الوطنيــة للتدريــب والتعليــم األهلــي 

بمجلــس الغــرف الســعودية بمبلــغ )100.000( مائــة ألــف ريــال. 

6. المســاهمة المجتمعيــة للشــركة مــن خــالل قيــام قطــاع التعليــم بتدريــس القــرآن الكريــم لطلبــة وطالبــات المــدارس مجاًنــا وقــد 
بلغــت قيمــة المســاهمة النقديــة لعمليــة التدريــس مبلــغ )31.300( واحــد وثالثــون الًفــا وثالثمائــة ريــال. 

7. المســاهمة والدعــم العينــي والمــادي للعديــد مــن الحــاالت اإلنســانية إلبنــاء العامليــن بالشــركة واســرهم ليتمكنــوا مــن 
اســتكمال دراســتهم التعليميــة وذلــك بمبلــغ )32.200( اثنــان وثالثــون ألــف ومائتــان ريــال..

ومــن منطلــق إيمــان شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم بأهميــة المســاهمات المجتمعيــة وتبنيهــا للعديــد مــن برامــج خدمــة 
المجتمــع التــي تأتــي متفقــة مــع رســالة الشــركة وقيمهــا ورؤيــة 2030 فقــد شــاركت الشــركة خــالل عــام 2021م فــي العديــد مــن 

المســاهمات المجتمعيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: 
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل   - 14
السنة المالية االخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه 

الجمعيات.

عقد مجلس االدارة خالل السنة المالية 2021م عدد )2( جمعية عامة للمساهمين وذلك على النحو التالي: 

جمعية عامة غير 
عادية نوع الجمعية جمعية عامة عادية نوع الجمعية

أسماء أعضاء مجلس االدارة  2021/11/03مم تاريخ الجمعية 2021/05/25م تاريخ الجمعية

سجل الحضور سجل الحضور

االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر 
البليهد 1

األستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد 
الرحمن الراشد 2

األستاذ/ أحمد بن علي أحمد 
الشدوي 3

الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد 
الرحمن القرني 4

الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد 
الحسيني 5

األستاذ/ عبد الملك بن 
عبدالرحمن عبد الله ال الشيخ 6

األستاذ/ عبد الله بن محمد 
سليمان جبرين 7

المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق 
صالح الدريعان 8

 الحضور أصالة                       الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة                      االعتذار عن الحضور
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وصف ألنواع األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.  - 15
تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل عدة قطاعات، قطاع التدريب، قطاع التعليم، قطاع مراكز االتصال.

وينقسم قطاع التدريب إلى:
- ادارة المشاريع )الجامعية والحكومية وشبه الحكومية(.

- ادارة مراكز التدريب لألفراد والشركات.

أوال: إدارة المشاريع )الجامعية والحكومية وشبه الحكومية(.
 يشــمل هــذا القطــاع المشــاريع )الجامعيــة والحكوميــة وشــبه الحكوميــة( والتــي يتــم التقــدم لهــا 

مــن خــالل المنافســات والمناقصــات الحكوميــة.
بالنســبة للمشــاريع الجامعية حصلنا خالل عام 2021 على تســع عقود من ســبع جامعات للســنة 
التحضيريــة يصــل عــدد موظفيهــا الــى حوالــي ألــف موظــف وهــي بــاذن اللــه فــي ازديــاد مســتمر، 
ويتركــز العمــل فــي هــذه المشــاريع علــى توفيــر الــكادر األكاديمــي للســنوات التحضيريــة حســب 

معاييــر وأســس علميــة تضعهــا الجامعــات وتقــوم الشــركة بــإدارة المــوارد البشــرية للجامعــات.
بالنســبة للمشــاريع الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وهــي األكثــر دخــال وربحيــة لقطــاع التدريــب 
والنمــو فيهــا مســتمر بعــد زيــادة االنفــاق الحكومــي ومــن ضمــن الخطــط المعمــول بهــا لتحقيــق 

رؤيــة 2030.

ثانيا: إدارة مراكز التدريب لألفراد والشركات.
- مــا زال قطــاع األفــراد والشــركات متأثــرًا بجائحــة كورونــا ونأمــل أن ينتهــي هــذا األثــر بنهايــة 
العــام بمشــيئة اللــه تعالــى، فمــع اســتمرارا المســتجدات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ابتــداءا 
مــن عــام 2020 واالســتمرار بايقــاف التدريــب الحضــوري داخــل المنشــآت التعليميــة واقتصــار 
التجمعــات فــي بدايــة عــام 2021 علــى 20 متــدرب واالســتمرار فــي التعليــم عــن بعــد بتاريــخ 
2021/2/7.  وبعــد ذلــك صــدرت قــرارات متتاليــة بتمديــد االجــراءات االحترازيــة والتعليــم عــن بعــد 
حتــى نهايــة العــام الدراســي ـ وبتاريــخ 2021/8/1 صــدر قــرار بالتحــول للتدريــب الحضــوري وتقديــم 
التدريــب بنســب %50 نتيجــة لتطبيــق اجــراءات التباعــد االجتماعــي واالجــراءات االحترازيــة داخــل 
المشــأت التعليميــة.  تلــي ذلــك قــرار بتاريــخ 2021/10/17 بالغــاء التباعــد االجتماعــي تــم ايقافــه 
الحقــا بالقــرار الصــادر بتاريــخ 2021/12/30 للعــودة لتطبيــق االشــتراطات االحترازيــة واالســتمرارا 

باجــراءات التباعــد والتدريــب بنســب 50%.

- ونحــن مســتمرون مــع المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ووزارة التعليــم ومركــز 
التدريــب االلكترونــي للدفــع للوصــول العتمــاد مركــز التدريــب االلكترونــي وهــي الجهــة المرخصــة 
للتعليــم عــن بعــد فــي المملكــة والتــي اخــذت وقــت طويــل جــدا للوصــول للترخيــص لبــدء التدريــب 

عــن بعــد فــي المملكــة.

- ورغــم الظــروف الراهنــة اال أنــه تــم بحمــد اللــه كانــت نتائــج عــام 2021 أفضــل مــن عــام 2020 
ونأمــل فــي زيــادة نســبة المبيعــات واألربــاح خــالل الفتــرات القادمــة والتــي نعمــل عليهــا مــن خــالل 

الخطــط االســتراتيجية الخمســية.

النشاط 
األول: 
قطاع 

التدريب



27التقرير السنوي  لمجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم 2021

المدارس والروضات: 

- مــدارس الدمــام تعمــل بطاقــة اســتيعابية وصلــت إلــى %90 وتــم توســعتها لتصــل الطاقــة 
االســتيعابية فيهــا إلــى حوالــي 2000 طالبــة وطالــب، وقــد تــم بيــع هــذا العقــار إلــى صنــدوق 

الراجحــي ريــت وإعــادة اســتئجاره. 

- مــدارس الريــاض حــي المغــرزات تــم افتتاحهــا فــي ســبتمبر 2017م، وطاقتهــا االســتيعابية 
تصــل إلــى 3500 طالــب وطالبــة، وقــد تــم بيــع هــذا العقــار إلــى صنــدوق الراجحــي ريــت وإعــادة 

اســتئجاره.

- مــدارس فــي جــدة تــم افتتاحهــا فــي أوائــل شــهر ســبتمبر عــام 2018 وطاقتهــا االســتيعابية 
2500 طالــب وطالبــة.

ــدوق  ــى صن ــع هــذا العقــار إل ــم بي ــاض وقــد ت ــدى الشــركة روضــة أطفــال مســتقلة فــي الري - ل
الراجحــي ريــت وإعــادة اســتئجاره، وتــم إعــادة تأهيــل مبنــى روضــة أطفــال مســتقلة أخــرى فــي 

ــم تشــغيلها فــي ســبتمبر 2016 م،  ــة الظهــران وت مدين

- تم استالم مدرسة في حي حطين بالرياض وتم بدء تشغيلها في شهر سبتمبر 2021م. 

- تــم الترســية لمقــاول لبنــاء أرض الخبـــر وهــي عبــارة عــن مجمــع تعليمــي بســعة اســتيعابية 
2500 طالــب وطالبــة ومــن المتوقــع أن يتــم تشــغيل المجمــع التعليمــي فــي ســبتمبر 2023م.

- تــم اســتئجار أرض حكوميــة مســاحتها 19.712 فــي حــي الجزيــرة بالريــاض لمــدة 28 ســنة بمبلــغ 
700 ألــف ريــال ســنوًيا وتــم البــدء فــي اجــراءات ترخيــص البنــاء. 

- قامــت الشــركة باســتئجار مــدارس االشــراق فــي مدينــة الدمــام لمــدة 20 عامــا ويوجــد بهــا 
ــة.  ــة وتصــل طاقتهــا االســتيعابية 700 طالب 500 طالب

- تــم اســتكمال اجــراءات االســتحواذ علــى %60 مــن مــدارس الرقــي األهليــة فــي حــي الســويدي 
بمدينــة الريــاض بقيمــة )12,817,128( ريــال ســعودي مشــروطة باســتكمال أعمــال الفحــص 

النافــي للجهالــة.

- الشــركة حاليــًا متوقفــة عــن إنهــاء التـــراخيص الالزمــة لبنــاء مــدارس فــي مدينــة الملــك عبــد الله 
ــة حــول  ــن اتضــاح الرؤي ــك لحي ــغ بطاقــة اســتيعابية 2000 طالــب وطالــب وذل ــة براب االقتصادي

مدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة. 

النشاط 
الثاني: 
قطاع 

التعليم
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- لقــد نمــا هــذا القطــاع نمــوا ملحوظــا فــي خــالل الســنوات الماضيــة بفضل من الله ثــم بفضل جهود 
فريــق العمــل الــذي اســتطاع خــالل الفتــرة الماضيــة ومنــذ نشــأة الشــركة مــن أن يّكــون اســتراتيجية 
متميـــزة وفهــم متكامــل الحتياجــات ســوق العمــل مســتغاًل فــي ذلــك تميـــز الخبـــرات البشــرية لديــة 
والتــي ســاعدت فــي اســتحواذ الشــركة علــى معظــم الحصــة الســوقية وتوجــت بالتعاقــد مــع العديد 
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة. ويعمــل هــذا القســم علــى توفيــر كــوادر ســعودية مدربــة ومؤهلــة 
لتقــوم بــأدوار مختلفــة حســب االحتيــاج التعاقــدي ممــا ينــدرج ضمــن أعمــال التعهيــد والتشــغيل 
باإلنابــة وذلــك بتنفيــذ األعمــال إمــا فــي مقــر العميــل أو داخــل منشــآت الشــركة، وتتميــز الشــركة 
بتجهيزاتهــا التقنيــة المتقدمــة علــى أحــدث طــراز والتــي يتــم تحديثهــا باســتمرار لضمــان توفيــر كافــة 

التقنيــات المســتحدثة فيمــا يتعلــق بخدمــات العمــالء وتجربــة العميــل.  

ــة والتشــغيل  ــم حلــول وخدمــات دعــم األعمــال باإلناب ــدرج ضمــن خدمــات ســمارت لينــك تقدي - تن
مــن خــالل توفيــر الكــوادر البشــرية بمختلــف التخصصــات )تقنيــة المعلومــات، المبيعــات والتســويق، 

اإلدارات المختلفــة، خدمــات العمــالء ومراكــز االتصــال(

- تقــدم ســمارت لينــك خدمــات حلــول شــاملة لخدمــات مراكــز االتصــال المتكاملــة )شــاملة خدمــات 
 Out-Source أو خارجيــًا باإلنابــة عــن العميــل In-House Services مراكــز االتصــال المــزودة داخليــًا
Services( وحلــول تأســيس وتوريــد وتركيــب وتشــغيل وإدارة ومراقبــة وضبــط أداء مراكــز االتصــال 
للدعــم الفنــي والمســاندة وخدمــات المســتفيدين الحديثــة وفــق أحــدث المعاييــر الدوليــة والتقنيات 

الحديثة.

- تبلــغ القــدرة االســتيعابية لمقــّرات عمليــات ســمارت لينــك مجتمعــة 4.000 مقعــد ممثــل خدمــة 
عمــالء مدعوميــن بكــوادر قــادة الفــرق والمشــرفين ووحــدات األعمــال المســاندة لمواكبــة النمــو 
الســريع لحجــم مشــاريع الشــركة وعملياتهــا، ممــا يمكــن ســمارت لينــك مــن تشــغيل مشــاريع متنوعــة 
بإجمالــي حجــم تبــادل مكالمــات يزيــد علــى 500.000 مكالمــة يوميــًا ضمــن مختلــف قطاعــات 

التشــغيل.

- تتــوزع مقــرات عمليــات ســمارت لينــك علــى المــدن الرئيســية )الريــاض، جــدة( باإلضافــة الــى موقــع 
إضافــي إقليمــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة- القاهــرة، 

النشاط 
الثالث: 
قطاع 
مراكز 

االتصال

مراكز االتصال

الجامعات

المدارس

التدريب

مشاريع اإلدارة

% 12.1

% 45.4

% 14

% 19.3
% 9.2
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تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة 
وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

النســبة   % إيرادات النشاط  نوع النشاط م

االف الرياالت

12.1 101,788 مشاريع اإلدارة 1

19.3 162,943 التدريب 2

45.4 383,183 مراكز االتصال 3

9.2 77,613 الجامعات 4

14 118,690 المدارس 5

% 100 844,217 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

وصف األنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة 
وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

1. النشاط األول: حاســــــــــــب آلي
2.  النشاط الثاني: لغة إنجليزية
3.  النشاط الثالث: تدريب إداري

النســبة   % إيرادات النشاط  نوع النشاط م

االف الرياالت

2 18452 حاسب ألي 1

1 6970 لغة إنجليزية 2

4 32520 تدريب إداري 3

% 7 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 
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خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية   - 16
ألعمال الشركة. 

- بالنســبة لمشــاريع الجامعــات والمشــاريع الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ســتكون هــي الرافــد 
االعلــى للقطــاع فــي العــام 2022 وســيتم توجيــه كل الجهــد للفــوز بالمنافســات علــى أفضــل 

عــرض تقنــي وبأســعار تنافســية رابحــة.

- بالنســبة لمراكــز التدريــب لألفــراد والشــركات مــا زال وضــع تفشــي مــرض كورونــا يفــرض علينــا 
العمــل بأقــل التكاليــف لألفــراد والشــركات، وحيــث أن التدريــب عــن بعــد تــم إيقافــه مــن قبــل 
الجهــات المرخصــة الــى أن يعــاد تنظيمــه مــره آخــرى، وهنــاك وعــد مــن قبــل مركــز التدريــب عــن 
بعــد )مركــز حكومــي مفــوض لمنــح تراخيــص التدريــب( أن هــذا ســيكون قريبــا خــالل مــدة مــن 
شــهر الــى شــهرين، وســوف يكــون اغلــب التدريــب فــي المراكــز مــن خــالل التدريــب عــن بعــد ممــا 

ســيؤثر ايجابــا علــى أمريــن: 

1. تخفيض التكاليف 
2. تغطية نطاق أكبر للرقعة الجغرافية داخل المملكة.

ومن المتوقع النمو في هذا القطاع في عام 2022م بنسبة )4 %( 

لكــي تفــي الشــركة بخططهــا التوســعية فــي قطــاع التعليــم تقــرر أن يكــون ذلــك مــن 
خــال: 

1. تمويــل التوســعات فــي المــدارس مــن خــالل البحــث عــن مطوريــن عقارييــن لشــراء االراضــي 
وبنــاء المــدارس عليهــا ثــم تقــوم الشــركة باســتئجار تلــك المنشــأت لمــدة ال تقــل عــن 25 ســنة،
2.  الســعي لزيــادة االعــداد فــي المــدارس لتصــل إلــى 5000 طالــب وطالبــة فــي ســبتمبر 2022 

مقارنــة بـــ 4400 طالــب وطالبــة فــي عــام 2021، 
3. تفعيــل المنصــات اإللكترونيــة بشــكل متميــز لخدمــة الطلبــة والطالبــات وأوليــاء األمــور خــالل 
النصــف األول مــن عــام 2021م، مــع التوقــع بــأن تســتمر هــذه المنصــات بتقديــم جزئــي لعمليــة 

التعليــم حتــى بعــد انتهــاء الجائحــة بــأذن اللــه. 

ومن المتوقع النمو في هذا القطاع في عام 2022م بنسبة )10 %( 

أواًل: 
في قطاع 

التدريب: 

أواًل: 
في قطاع 

التعليم: 
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لكــي تفــي الشــركة بخططهــا التوســعية فــي قطــاع االتصــال تقــرر أن يكــون ذلــك مــن 
خــال: 

1. إنجــاز إجــراءات الحصــول علــى شــهادات الجــودة العالميــة للمعاييــر التقنيــة وأمــن المعلومــات 
لمراكــز االتصــال )شــهادة أيــزو 27001(.

ــذكاء االصطناعــي )AI( فــي تطبيقــات وأنظمــة مراكــز االتصــال  2. تفعيــل أحــدث منهجيــات ال
وتطويــر ســبل ومنهجيــات تفعيلهــا فــي مشــاريع الشــركة.

3. تطبيــق واعتمــاد المعاييــر المعتمــدة ألمــن المعلومــات وإنجــاز الحصــول علــى شــهادات 
المطابقــة مــن الجهــات ذات الصلــة )شــهادة مطابقــة معاييــر الهيئــة الوطنيــة لألمن الســيبراني، 
شــهادة مطابقــة معاييــر مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وشــهادة مطابقة معاييــر أرامكو(.
4. تفعيــل وتطبيــق عمــل الكــوادر البشــرية الالزمــة فــي مراكــز االتصــال للعمــل مــن المنــزل، 
حيــث أن الشــركة رأت فــي ذلــك حــاًل مناســبًا للتأكــد مــن اســتمرار تقديــم خدمــات القطــاع فــي 

األزمــات والجوائــح ال ســمح اللــه. 

  ومــن المتوقــع فــي ضــوء المتغيــرات وإعــادة الهيكلــة للشــركة تطمــح الشــركة فــي عــام 
2022 المحافظــة علــى القــدر األكبــر مــن العمــاء اإلســتراتيجيين والمشــاريع القائمــة مــع 
توقــع االنخفــاض الطفيــف بمــا ال يتجــاوز نســبة %1.5 بــإذن اللــه والتركيــز علــى تقليــص 

التكاليــف التشــغيلية بالحــدود القصــوى.  

ثالثًا:
في قطاع 

مراكز 
االتصال:

المخاطر التي تواجهها الشركة.  - 17

تنحصر المخاطر التي قد تواجهها الشركة فيما يلي: 
1.  المنافســة الحكوميــة المتمثلــة فــي الجامعــات والكليــات التقنيــة والشــركات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة التــي تقــدم برامــج 

مماثلــة لمــا تقدمــه الشــركة.
2.  كثــرة تغييــر أنظمــة العمــل والعمــال واالجــراءات الطويلــة للحصــول علــى تأشــيرات عمــل تمكــن الشــركة مــن المنافســة فــي 

ــة. المناقصــات الحكومي
3. توجه الجامعات للتشغيل الذاتي للسنوات التحضيرية األمر الذي قد يؤدي إلى إنخفاض االيرادات في قطاع التعليم. 

4. ارتفاع مستويات المنافسة قي قطاع االتصال من ناحية تخفيض األسعار في المنافسات المتقدم لها.
5. إلغاء الدعم الحكومي للشركات من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ما نتج عنه ارتفاع في التكاليف التشغيلية.

6. زيادة المصاريف التمويلية واإلدارية. 
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1. مخاطر السيولة: 
هــي مخاطــر قــد تنتــج عنــد عــدم المقــدرة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء باأللتزامــات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. وتــدار 
مخاطــر الســيولة بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيةعــن طريــق متابعــة التحصيــل بدقــة للوفــاء بــأي ألتزامــات 

للشــركة فــي تواريــخ أســتحقاقها.

2. مخاطر االئتمان: 
ــة،  ــد الطــرف األخــر خســارة مالي ــى تكب ــؤدي إل ــه، ممــا قــد ي ــى الوفــاء بالتزامات ــل مخاطــر االئتمــان عــدم قــدرة طــرف مــا عل تمث
وتعتقــد الشــركة أن أحتماليــة تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان ليســت بالدرجــة الكبيــرة خاصــة وان الشــركة تحتفــظ بأرصــدة النقــد لــدى 

مؤسســات ماليــة وطنيــة ذات ثقــة عاليــة وتصنيــف ائتمانــي جيــد.
3. مخاطر تقلبات أسعار العمات األجنبية: 

هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وتراقــب اإلدارة جيــدًا 
تقلبــات ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة وتعتقــد الشــركة أن أحتماليــة تعرضهــا لمخاطــر تغيــر أســعار الصــرف ليســت بالدرجــة الكبيــرة 
نظــرا الن العملــة الرســمية للشــركة هــي الريــال الســعودي وهــو العملــة األساســية التــي تتعامــل بهــا الشــركة وســعره ثابــت حاليــا 
وبهامــش بســيط مقابــل الــدوالر األمريكــي. علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التعامــالت بالعمــالت األجنبيــة بالنســبة لفــروع الشــركة 

خــارج المملكــة. وتتــم إدارة ومراقبــة تلــك المخاطــر بصفــة دائمــة وعلــى أســاس منتظــم.

4. مخاطر اإلمتثال للتشريعات واللوائح الحكومية: 
تتمثــل المخاطــر الناجمــة عــن عــدم اإلمتثــال للتشــريعات واللوائــح الحكوميــة الصــادرة مــن الجهات الرســمية أو الهيئــات الحكومية، 
وعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر تعليمــات هيئــة ســوق المــال فيمــا يتعلــق باإللتــزام واإلفصــاح وتطبيــق المعاييــر المحاســبية، 
وتعليمــات وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العمــل ومصلحــة الــزكاة والدخــل..... الــخ وتقــوم الشــركة بصفــة مســتمرة بمراقبــة تلــك 

المخاطــر وذلــك بمراجعــة كافــة اإللتزامــات والمتطلبــات وتقديــم مــا يلــزم منهــا للجهــات المعنيــة فــي الوقــت المحــدد لذلــك.

وسياســة الشــركة فــي إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا مــن خــال البحــث عــن الحلــول البديلــة ووضــع االســتراتيجات 
والخطــط التــي تهــدف الــي التوســع فــي مجــاالت أخــري عديــدة تغطــي مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن نقــص فــي 
بعــض إيــرادات تلــك االنشــطه بســبب تلــك المخاطــر وتســعى الشــركة دائمــا للحــد مــن تلــك المخاطــر ومراقبتهــا، 

وهنــاك أيضــًا أنــواع أخــري مــن المخاطــر األحتماليــة المرتبطــة بأنشــطة الشــركة مــن أهمهــا مــا يلــي:
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أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية   - 18
الخمس األخيرة.

2017 2018 2019 2020 2021 البيان
م

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت قائمة الدخل 
)بااللف(

709992 802517 864191 787328 844218 إيرادات النشاط 1

526752 644717 685518 663219 707281 تكاليف النشاط 2

183240 157800 178673 1124109 136937 مجمل الربح 3

132839 127654 144783 166054 136229 مصاريف إدارية 
وعمومية 4

5891 5519 33055 23221 33991 االيرادات األخرى 
– صافي 5

2000 1318 2675 1984 11484 الزكاة 6

2594 1989 4804 320 2528 حقوق األقلية 7

51698 32358 59465 -21028 20688 صافي الربح 8

مقارنة نتائج االعمال:

تم إعادة التبويب أرقام المقارنة للعام 2020م لتتالئم مع طريقة عرض أرقام العام 2021م
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2017 2018 2019 2020 2021 البيان
م

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت قائمة الدخل )بااللف(

414310 466482 1155435 466696 656173 موجودات متداولة 1

408512 529119 499250 374754 394809 مطلوبات متداولة 2

5798 62637 656185 91942 261364 رأس المال العامل 3

57472 150859 718571 720344 774972 األصول األخرى طويلة األجل 4

792719 807085 436864 459350 475916 األصول الثابتة 5

1264501 1424426 1738667 1646390 1907061 إجمالي الموجودات 6

408512 529119 499250 374754 394809 المطلوبات المتداولة 7

181525 136828 98545 161157 141442 قروض طويلة األجل 8

121229 202854 506034 514391 551829 المطلوبات اآلخرى 9

711267 868801 1103829 1050302 1088080 إجمالى المطلوبات 10

400000 450000 450000 450000 650000 رأس المال المدفوع 11

143188 97154 178923 143216 165464 االحتياطيات واألرباح المدورة 12

543188 547154 628923 593216 815463 حقوق المساهمين 13

10047 8471 5915 2872 3517 حقوق األقلية 14

553235 555625 634838 596088 818980 إجمالي حقوق الملكية  15

1264501 1424426 1738667 1646390 1907061 إجمالي الخصوم وحقوق 
المساهمين 16

تم إعادة التبويب أرقام المقارنة للعام 2020م لتتالئم مع طريقة عرض أرقام العام 2021م

مقارنة االصول والخصوم: 
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات   - 19
الشركات التابعة.

المملكة العربية السعودية البيان
السنة م

االف الرياالت االيرادات

47270 مشاريع اإلدارة

2021

1

162942 التدريب 2

383184 مراكز االتصال 3

77613 الجامعات 4

118690 المدارس 5

االف الرياالت االيرادات السنة م

9489 مشاريع اإلدارة

2020

1

141645 التدريب 2

376253 مراكز االتصال 3

92325 الجامعات 4

128162 المدارس 5

التحليل الجغرافي إلجمالي 
إيرادات الشركة: 
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المملكة المتحدة جمهورية مصر العربية المملكة العربية 
السعودية البيان

السنة م
االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االيرادات

3542 لغة إنجليزية 2

7372 43600 تدريب إداري 3

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االيرادات السنة م

4160 لغة إنجليزية 2

115 35175 تدريب إداري 3

التحليل الجغرافي إلجمالي 
إيرادات الشركات التابعة: 

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة   - 20
السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة.

نسبة التغير التغيرات )+( أو )-( 2020 2021
البيان م

% االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت

3 22898 787328 810226 االيرادات 1

6 44062 663219 707281 تكلفة المبيعات 2

9 12828 124108 136936 إجمالي الربح من التشغيل 3

-22 -29823 166053 136230 مصروفات األعمال الرئيسية 4

6041 42651 -41945 706 الربح من العمليات الرئيسية 5

32 110771 23220 33991 االيرادات األخرى 6

83 9500 1983 11483 يخصم الزكاة 7

87 2208 320 2528 يخصم حقوق األقلية 8

202 41716  -21028 20688 صافى الربح 9

تم إعادة التبويب أرقام المقارنة للعام 2020م لتتالئم مع طريقة عرض أرقام العام 2021م
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21 -  إيضاح ألي أختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين. 

ال يوجــد أي فروقــات أو اختالفــات عــن معاييــر المحاســبة المطبقــة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن تتطلــب اإلفصــاح. حيــث تــم إعــداد ســجالت الشــركة بالشــكل الصحيــح حســب المعاييــر المحاســبية الصــادرة 

عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن

بيان مفصل باسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية   - 22
الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، 

والدولة محل تاسيسها. 

الدولة محل 
التأسيس

الدولة المحل 
الرئيسي لعملياتها نشاطها الرئيسي نسبة ملكية 

الشركة فيها رأس مالها أسم الشركة التابعة م

االمارات العربية 
المتحدة

االمارات العربية 
المتحدة تدريب % 80 50.000 درهم شركة مجموعة األرض 

السريعة 1

جمهورية مصر 
العربية

جمهورية مصر 
العربية تدريب % 57 4.500.000 جنيه شركة الخليج للتدريب 

وتقنية المعلومات 2

االمارات العربية 
المتحدة

االمارات العربية 
المتحدة تدريب % 100 1.000.000 درهم أكاديمية اون الين 

للتداول 3

االمارات العربية 
المتحدة

االمارات العربية 
المتحدة تدريب % 90 2.500.000 درهم

الشركة التطبيقية 
لخدمات الوسائل 

الرقمية
4

االمارات العربية 
المتحدة

االمارات العربية 
المتحدة تدريب % 61 5.000.000 درهم شركة فرانكلين كوفي 

ميدل إيست 5

المملكة المتحدة المملكة المتحدة تدريب % 100  1.606.639
إسترليني شركة لينجيوفون لميتد 6

االمارات العربية 
المتحدة

جمهورية مصر 
العربية برامج % 60 250.000 جنيه شركة جوب زيال 7
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23 -  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. 
ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم  - 24

1. يجنــب )%10( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )%30( مــن رأس المــال المدفــوع.

2. للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبه معينــه مــن صافــي األربــاح لتكويــن 
احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة يحددهــا مجلــس االدارة. 

3. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو 
يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ 

إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.

4. يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل )%5( مــن رأســمال الشــركة المدفــوع أو علــي 
ــة فــي هــذا الشــأن. ــة العامــة العادي حســب مــا تقــرره الجمعي

5. مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة العشــرون مــن النظــام االساســي، والمــادة السادســة والســبعين 
مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم مــن الباقــي مبلغــًا لصــرف مكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون 

اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو. 

6. ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وذلــك بعــد إســتيفاء 
الضوابــط والمتطلبــات الموضوعــة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن. 

7. أوصــى مجلــس إدارة شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم فــي إجتماعــه المنعقــد يــوم الثالثــاء 1442/08/17هــــ 
الموافــق 2021/03/30م للجمعيــة العامــة للمســاهمين بالموافقــة علــى توزيــع اربــاح نقديــة علــى المســاهمين 
عــن العــام المالــي الُمنتهــي فــي 2020/12/31م بواقــع )0.25( ربــع ريــال لــكل ســهم والتــي تعــادل نســبة )2.5%( 
مــن القيمــة االســمية للســهم الواحــد بمبلــغ إجمالــي قــدره )11.250.000( إحدى عشــر مليونًا ومائتان وخمســون 
ألــف ريــال، علــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة والمقيديــن فــي ســجل 

مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة.

تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح الســنوية الصافيــة علــى مــا ورد بالمــادة الســابعة واالربعــون مــن النظــام األساســي 
للشــركة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى وذلــك علــى الوجــه اآلتــي:

إجمالي االرباح
نسبة االرباح 

المقترح توزيعها 
في نهاية السنة

نسب االرباح التي تم توزيعها خالل السنة

2021/00/00 2021/00/00 2021/00/00

بالريال السعودي % % % % النسبة

11.250.000 2.5 0 0 0 االجمالي
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود   - 25
ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا 

الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير 
في تلك الحقوق خالل السنة المالية االخيرة. 

ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار 
التنفيذييــن وأقربائهــم أبلغــو الشــركة بتلــك أو أي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة االخيــرة.

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود ألعضاء مجلس   - 26
اإلدارة 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 االخيرة.  

نسبة التغيير صافي التغيير نسبة الملكية 
نهاية العام

عدد االسهم 
نهاية العام

نسبة الملكية 
بداية العام

عدد االسهم 
بداية العام اسم من تعود له المصلحة م

+ % 24.4 + 550.000 4.31 2.800.000 5 2.250.000 األستاذ /عبد العزيز بن حماد 
ناصر البليهد 1

+ % 44.4 + 800.570 4 2.601.854 4 1.801.284 األستاذ/ عبد العزيز بن راشد 
عبدالرحمن الراشد 2

- 95% - 2.286.417 0.190 123.595 5.36 2.410.012 األستاذ / أحمد بن علي أحمد 
الشدوي 3

+ % 24 + 984.879 7.79 5.063.357 9.06 4.078.478 المهندس/ الوليد بن عبد 
الرزاق الدريعان 4

00 00 0.00015 100 0.00022 100 الدكتور/ علي بن عبد الخالق 
عبد الرحمن القرني 5

00 00 0.0000001.5 1 0.0000002 1 الدكتور/ عبد الله بن صغير 
محمد الحسيني 6

00 00 0.00015 100 0.00022 100 األستاذ/ عبد الملك بن 
عبدالرحمن عبد الله ال الشيخ 7

+% 44.4 444 0.0022 1444 0.0022 1000 األستاذ/ عبد الله بن محمد 
سليمان جبرين 8

-% 99.64 - 1.073.805 0.0059 3856 2.39 1.077.661 شركة الخليج المحدودة 9

-- 00 0.0000001.5 1 0.0000002 1 جاوده بن عبد الرحمن 
مسعود 10

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود ألعضاء 
مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
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نسبة 
التغيير

صافي 
التغيير

نسبة 
الملكية 
نهاية 
العام

عدد 
االسهم 

نهاية 
العام

نسبة 
الملكية 

بداية 
العام

عدد 
االسهم 

بداية 
العام

اسم من تعود له 
المصلحة م

0 0 0.0121 7889 0 0
شريف عصمت 
عبد السميع 

حسين 
1

وصف ألي مصلحة 
وأوراق مالية تعاقدية 
وحقوق أكتتاب تعود 

لكبار التنفيذيين 
وأقربائهم في أسهم أو 

أدوات دين الشركة.

نسبة 
التغيير

صافي 
التغيير

نسبة 
الملكية 
نهاية 
العام

عدد 
االسهم 

نهاية 
العام

نسبة 
الملكية 

بداية 
العام

عدد 
االسهم 

بداية 
العام

اسم من تعود 
له المصلحة م

0 0 0 0 0 0 ال يوجد 1

وصف ألي مصلحة 
وأوراق مالية تعاقدية 
وحقوق أكتتاب تعود 

ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبارالتنفيذيين وأقربائهم 

في أسهم أوأدوات دين 
الشركات التابعة

المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بـاألالف.  - 27

أواًل : القروض قصيرة األجل

المديونية أخر 
العام 2021

حركة القرض خالل العام المديونية 
أول العام 

2021 تاريخ 
االستحقاق مدة القرض

مبلغ أصل 
القرض

أسم الجهة 
المانحة 
للقرض 
ورقم 
القرض

إضافةم سداد 

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت

0 28000 34400 6400 2021/7/24 سنة 6400 بنك الرياض 
1 - 1

99000 119000 124000 104000 2022/06/27 سنة 104000 البنك 
العربي - 1 2

0 12000 24000 12000 2021/12/18 سنة 12000 بنك 
الراجحي - 1 3
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0 0 8000 8000 2021/04/01 سنة 8000 بنك 
الراجحي - 2 4

0 0 15000 15000 2021/04/01 سنة 15000 البنك 
األهلي - 1 5

14500 30000 42500 27000 2022/07/17 سنة 27000 البنك 
البريطاني 6

12500 14000 16500 15000 2022/12/22 سنة 15000 البنك 
الفرنسي- 1 7

10932 19925 22607 13614 تمويل فواتير 6 أشهر 13614 البنك 
الفرنسي- 2 8

0 60000 112000 52000 2021/12/22 سنة 52000 بنك االنماء  9

8000 8000 8000 8000 2022/11/26 سنة 8000 بنك الجزيرة 
1 - 10

7239 23006 15767 0 تمويل فواتير 6 أشهر 0 بنك الجزيرة 
2 - 11

10000 10000 0 0 تمويل فواتير 6 أشهر 0 بنك الجزيرة 
3 - 12

162171 323931 422774 261014 اإلجمالي

المديونية أخر 
العام 2021

حركة القرض خالل العام المديونية 
أول العام 

2021 تاريخ 
االستحقاق مدة القرض

مبلغ أصل 
القرض

أسم الجهة 
المانحة 
للقرض 
ورقم 
القرض

إضافةم سداد 

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت

المديونية أخر 
العام 2021

حركة القرض خالل العام المديونية 
أول العام 

2021 تاريخ 
االستحقاق مدة القرض

مبلغ أصل 
القرض أسم الجهة 

المانحة للقرض 
ورقم القرض

إضافةم سداد 

االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت االف الرياالت

42080 20923 0 21157 0 10 سنوات 21157 البنك 
الفرنسي- 3 13

176802 176802 140000 140000 0 5 سنوات 140000 بنك الرياض - 2 14

218882 197725 140000 161157 اإلجمالي

381053 422171 اجمالي 
القروض 

ثانيًا: القروض طويلة األجل 
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وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق   - 28
مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 
منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه 

الشركة مقابل ذلك. 
ال يوجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق أكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتها 

أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة 2021م وال يوجــد أي عــوض حصلــت عليه الشــركة. 

أصــدرت الشــركة حقــوق أولويــة لالكتتــاب فيهــا بعــد صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 2021/11/03م 
زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح وإدراج أســهم حقــوق أولويــة بعــدد عشــرون مليــون  بالموافقــة علــى 
)20,000,000( أســهم عاديــة. وتــم إيــداع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي المحافــظ الخاصة بالمســاهمين المقيدين 
حســب أحقيتهــم بالنســبة والتناســب مــع نســبة مــا يملكــة كل مســاهم فــي راس المــال للتــداول أو االكتتــاب فيهــا وفقــًا 

لمــا هــو مفصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار الخاصــة بالشــركة.

وصف ألي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل   - 29
أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 

منحتها الشركة. 

ال يوجــد أي إســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد وقيمــة االوراق الماليــة 
المتبقيــة مــع التمييــز بيــن االوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها شــركاتها التابعــة. 

وصف ألي أسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات   - 30
دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين 

االوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها 
شركاتها التابعة. 
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 الحضور أصالة            الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس االدارة  

 الحضور عبر الهاتف / عبر وسائل التقنية الحديثة             االعتذار عن الحضور             قرار بالتمرير

عدد أجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية   - 31
االخيرة )2021م(.

عقــد مجلــس االدارة خــالل عــام 2021م )5( أجتماعــات حضــوري/ هاتفــي / عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة، )6( 
قــرار بالتمريــر، وذلــك وفــق مــا يلــي: 

تاريخ االجتماع وسجل الحضور

االســـــــم م

%
   

ور
ض

لح
ة ا

سب
ن

قرارات بالتمرير حضــوري / هاتفي / عبر وسائل التقنية الحديثة                 

6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

20
21

/1
2/

28

20
21

/0
7/

06

20
21

/0
5/

20

20
21

/0
3/

31

20
21

/0
2/

17

20
21

/0
1/

24

20
21

/1
2/

21

20
21

/1
0/

13

20
21

/0
5/

25

20
21

/0
3/

30

20
21

/0
2/

14

97% االستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد 1

100% األستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد 2

95% األستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي 3

100% الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني 4

100% الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني 5

100% األستاذ/ عبد الملك بن عبدالرحمن عبد الله آل الشيخ 6

100% األستاذ/ عبد الله بن محمد سليمان جبرين 7

100% المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان 8
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أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد الطلبات

إجراءات الشركات 2021/03/01 1

إجراءات الشركات 2021/03/21 2

إجراءات الشركات 2021/04/19 3

الجمعية العامة 2021/05/25 4
ملف األرباح 2021/05/27 5

إجراءات الشركات 2021/06/08 6

إجراءات الشركات 2021/06/10 7

إجراءات الشركات 2021/06/22 8

إجراءات الشركات 2021/06/30 9

إجراءات الشركات 2021/08/01 10

أخـــــــــــــرى 2021/08/08 11

إجراءات الشركات 2021/09/16 12

إجراءات الشركات 2021/09/30 13

الجمعية العامة 2021/11/03 14

إجراءات الشركات 2021/12/02 15

32 -  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل السنة المالية االخيرة 
)2021م(. 

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.   - 33
ال يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة. 

34 -  األعمال أو العقـود التي تكون الشركة طرفا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد 
أعضاء مجلس إدارة الشـركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي 

منهم 
ــر  يوجــد عقــود الشــركة طرفــًا فيهــا مــع شــركات مملوكــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة ولهــم فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غي

مباشــرة وذلــك علــى النحــو التالــي:

أسم العضو صاحب 
المصلحة شروط العقد مدة العقد مبلغ العقد طبيعة العمل أو العقد م

عبد العزيز بن حماد البليهد

أعمال أعتيادية  بدون 
أي شروط  أو مزايا 

تفضيلية
3 سنوات 1.366.000 ريال 

سنويًا 

عقد تأجير مكاتب لشركة الخليج 
للكمبيوتر المملوكة إلعضاء 

مجلس االدارة أصحاب المصلحة 
في المبنى المملوك لشركة 

الخليج للتدريب والتعليم بمدينة 
الرياض بمساحة )1366( متر مربع 

1
عبد العزيز بن راشد الراشد

أحمد بن علي الشدوي

العقد االول: عقد تأجير مكاتب من الشركة 
لشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات االلكترونية.
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العقد الثاني: عقد إستئجار مبنى للشركة من 
شركة الفلك للمعدات والتجهيزات االلكترونية.

أسم العضو صاحب 
المصلحة شروط العقد مدة العقد مبلغ العقد طبيعة العمل أو العقد م

عبد العزيز بن حماد البليهد

أعمال أعتيادية  
بدون أي شروط  أو 

مزايا تفضيلية
7 سنوات 900.000 ريال 

سنويًا 

عقد إستئجار مبنى من شركة 
الفلك للمعدات والتجهيزات 
االلكترونية المملوكة إلعضاء 

مجلس االدارة أصحاب 
المصلحة لشركة الخليج 

للتدريب والتعليم بمساحة 
)4000( متر مربع لمشروع مع 

شركة أرامكو بمدينة الخبر

عبد العزيز بن راشد الراشد2

أحمد بن علي الشدوي

أسم العضو صاحب 
المصلحة شروط العقد مدة العقد مبلغ العقد طبيعة العمل أو العقد م

عبد العزيز بن حماد البليهد

أعمال أعتيادية  
بدون أي شروط  أو 

مزايا تفضيلية
سنة 1.000.000 ريال 

سنويًا 

إتفاقية لشراء المعدات 
والمنتجات األلكترونية 

التي تحتاجها شركة الخليج 
للتدريب والتعليم من شركة 
الفلك للمعدات والتجهيزات 
االلكترونية المملوكة إلعضاء 

مجلس االدارة أصحاب 
المصلحة.

عبد العزيز بن راشد الراشد3

أحمد بن علي الشدوي

العقد الثالث: إتفاقية لشراء الشركة معدات ومنتجات 
الكترونية من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات االلكترونية

بيان ألي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو   - 35
أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

بيان ألي ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق   - 36
في األرباح.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي   - 37
زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخري ولم تسدد حتى نهاية الفترة 

المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها. 

بيان االسباب وصف موجز لها

2021

البيـــــــــــــــــــان م
المستحق حتى نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد المســــــــــــــــدد

االف الرياالت االف الرياالت

10443 732 الزكـــــــــــــــــــــــاة 1

911 44220 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2

- 21183 تكاليف تأشيرات وجوازات وعالقات 
حكومية 3

11354 66135 االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

38 - بيان بقيمة أي أستثمارات أو أحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي 
الشركة. 

ال يوجد أي استثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:  - 39

1. أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.

3. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

لــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات أي تحفظــات أو مالحظــات جوهريــة علــى القوائــم الماليــة الســنوية للعــام المالــي 
2021 م.

بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية   - 40
السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 
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41 -  توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة 
المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير. 

ن من أجلها.  ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعيَّ

42 -  تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن 
أستخدامات هذه األسهم. 

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

قضايا الشركة:  - 43

• يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة 2021 م مــن أو ضــد الشــركة 
تتجــاوز قيمتهــا %5 مــن صافــي أصــول الشــركة.

• يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة 2021 م ضــد أحــد أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة أو ضــد أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة.
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1. حــرص الشــركة علــى عــدم مخالفــة االنظمــة وتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات وكافــة السياســات واإلجــراءات 
المتعلقــة باإلفصــاح والشــفافية.

2. لــم تتســلم الشــركة أي طلــب مــن المراجــع القانونــي إلنعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل العــام المالــي المنتهــي 
.)2021(

3. لــم يتلــق رئيــس مجلــس اإلدارة أي طلــب مكتــوب بعقــد اجتماعــات طارئــة مــن اثنيــن مــن األعضــاء أو أكثــر خــالل 
العــام المالــي المنتهــي )2021(.  

4. لــم تتســلم الشــركة مــن مســاهمين يملكــون )%5( علــى االقــل مــن رأس مــال الشــركة طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة 
العامــة خــالل العــام المالــي المنتهــي )2021(.  

5. لــم يطلــب مســاهمون يملكــون )%5( علــى االقــل مــن أســهم الشــركة إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال 
الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده.

6. لــم يقــم مجلــس االدارة بإبــراء ذمــة أي مــن مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم تجــاه الشــركة خــالل العــام المالــي 
.)2021( المنتهــي 

7. لــم تضــع الشــركة أي إجــراءات أو قيــود قــد تــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقوقــة المكفولــة بموجــب 
االنظمــة واللوائــح. 

8. ال يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

9. لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد 
منهــم مــع الغيــر.

10. ليــس لــدى الشــركة أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت( ســواء للمســاهمين أو أعضــاء 
مجلس اإلدارة أو منســوبيها )وأن كل أســهم الشــركة عبارة عن أســهم عادية متســاوية القيمة االســمية ومتســاوية 

فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.

11. لــم يقــم مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة بتقديــم أي خدمــات ذات طبيعــة استشــارية للشــركة ولــم يتلقــى أي 
أتعــاب فــي هــذا الخصــوص خــالل العــام المالــي المنتهــي )2021(.

يؤكد المجلس على ما يلي:  - 44
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آلية التواصل مع مساهمي الشركة   - 45

من منطلق حرص شركة الخليج للتدريب والتعليم ومجلس إدارتها على االهتمام بحقوق 
مساهميها الكرام وفتح العديد من القنوات للتواصل معهم بصفة مستمرة، فقد قامت الشركة 

بإنشاء إدارة خاصة لمتابعة شؤون المساهمين وأصحاب المصالح للتواصل المستمر معهم والــــــــرد 
على كافة تساؤالتهم واستفساراتهم ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص 

عمليات توزيع األرباح أو غيرها، 
ويمكن التواصل مع إدارة شئون المساهمين لشركة الخليج للتدريب والتعليم من خالل القنوات 

التالية: - 

البريد اإللكتروني
  adel-amin@alkhaleej.com.sa

الهاتف
0114623260 -  تحويلة رقم: 1593  

كما يمكن للسادة المساهمين متابعة أخبارنا وأحداثنا الهامة من خال موقع الشركة 
االلكتروني:

https://www.alkhaleej.com.sa 
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ــى  ــج للتدريــب والتعليــم بخالــص الشــكر لكافــة مســاهمي الشــركة عل ــام يتقــدم مجلــس إدارة شــركة الخلي وفــي الخت
ثقتهــم الغاليــة وتعاونهــم الدائــم ودعمهــم المســتمر للشــركة وقياداتهــا، كمــا نشــكر إدارة الشــركة وجميــع العامليــن 
فيهــا علــى جهودهــم المتميــزة والمثمــرة، والشــكر موصــول أيضــا إلــى جميــع شــركاؤنا فــي النجــاح علــى دعمهــم 
المتواصــل. فمــا كنــا لنحقــق هــذا النجــاح لــوال توفيــق اللــه عــز وجــل ثــم دعمكــم وتفهمكــم ووفائكــم لمســيرة هــذه 
الشــركة واســتراتيجيتها العامــة، متمنيــن مــن اللــه عــز وجــل أن يكــون عــام 2022 م عــام خيــر ورخــاء علينــا جميعــًا، وســوف 
تواصــل الشــركة بــإذن اللــه تعالــى بــذل الكثيــر مــن الجهــد لتحقيــق أهدافهــا وخططهــا المســتقبلية التــي تســعى مــن 

خاللهــا تلبيــة توقعــات مســاهمي الشــركة الكــرام.
 

ــر الســنوي لمجلــس إدارة شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم  ــأن يكــون العــرض المقــدم لكــم فــي هــذا التقري ونتمنــى ب
عــن نتائــج األعمــال للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 م قــد نــال رضاكــم.  ولقــد وفقنــا اللــه إلــى تحقيــق 
النتائــج التــي لمســتموها أثنــاء إطالعكــم علــى هــذا التقريــر مــن خــالل العمــل الجــاد والمتواصــل إلعضــاء مجلــس اإلدارة 
والمجلــس التنفيــذي للشــركة وبتعــاون جميــع العامليــن فــي الشــركة، وســوف نســتمر فــي الحفــاظ علــى مســتوى 

النمــو واالزدهــار لجميــع أنشــطة الشــركة بــإذن اللــه تعالــى.  

والله الموفق،

رئيس مجلس االدارة
عبد العزيز بن حماد البليهد

46 - الكلمة الختامية
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