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كلمــــــة رئيــــس
مجلــس اإلدارة

نبنـــــي مجتمعــــــاً
أكثـــــــــــر إلهامــــــــاً

ونحافظ وندافع عنه من خالل
تحم ــل
مشاركـ ــة الجميـ ــع ف ــي ّ
مسؤوليـ ــة العم ــل.

السادة مساهمــو شركة عطاء التعليميــة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
م .طارق بن عثمان القصبي
رئيس مجلس اإلدارة
يســرني بالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،وباألصالــة عــن نفســي أن أرحــب بكــم أجمــل
ترحيــب ،وأن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لمجلــس
اإلدارة للشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي
 2022/07/31م والــذي يعكــس النتائــج الماليــة
للشــركة ومركزهــا المالــي.
يعــرض التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة نتائــج
أعمــال شــركة عطــاء التعليميــة والجهــود التــي
بذلتهــا للحفــاظ علــى مركــز الشــركة الريــادي فــي
قطــاع التعليــم الخــاص فــي المملكــة العربيــة
الســعودية  ،بعدمــا واجهــه قطــاع التعليــم األهلــي
واألجنبــي مــن تحديــات خــال العــام الدراســي
 2022-2021مــن عــدم انتظــام عــودة الدراســة
الحضوريــة مــع اســتمرار االحتــرازات الخاصــة بجائحــة
كورونــا واســتمرار التعليــم عــن بعــد وقــرار االلتــزام
بالحــد األدنــى للرواتــب دون أن يكــون للمــدارس
إمكانيــة تعديــل الرســوم ممــا أثــر علــى الهوامــش
الربحيــة للشــركة ،وذلــك مــن خــال التوســع فــي
تقديــم خدماتهــا وزيــادة حصتهــا الســوقية ،وذلــك
باالســتحواذ المــدروس والمتــزن ليتجــاوز عــدد
طالبهــا أربعيــن ألــف طالــب وطالبــة فــي واحــد

تعليميــاً فــي القطاعيــن :
مجمــا
وعشــرين
ً
ً
األهلــي والعالمــي مــع التنــوع فــي المناهــج
الدراســية المقدمــة لتصــل إلــى ســتة مناهــج
دراســية مختلفــة.
كمــا دأبــت شــركة عطــاء التعليميــة منــذ ثالثيــن
وتوافقــا مــع
ً
ـيخا لرؤيــة قيادتنــا الرشــيدة
عامــا ،وترسـ ً
ً
رؤيــة المملكــة  ،2030علــى إعــداد أجيــال واعــدة  ،ال
تقف تطلعاتها عند النجاح والوصول للمركز األول
فــي االختبــارات الوطنيــة والدوليــة والمنافســات
العالميــة  ،بــل تتجــاوز ذلــك إلــى تحقيــق التنــوع فــي
مختلــف التخصصــات والمجــاالت ،وبمــا يتوافــق
مــع علــوم العصــر الحديثــة والتقــدم التكنولوجــي
الهائــل.
ويســرني بمناســبة هــذا التقريــر أن أتقــدم بالشــكر
والعرفــان لحكومتنــا الرشــيدة علــى مــا توليــه
مــن دعــم ورعايــة لقطــاع التعليــم و للمســاهمين
الكــرام علــى ثقتهــم بالشــركة وأعضــاء مجلــس
إدارتهــا وموظفيهــا ،وعملهــم الــدؤوب للحفــاظ
متمنيــا لهــم دوام
علــى مســتوى الشــركة الريــادي،
ً
التوفيــق والتقــدم .

سائال الله تعالى أن يعينن ـ ــا مع فري ـ ــق عملنا وزمالئنـ ـ ــا في كافـ ـ ــة فروع الشركـ ـ ــة ومدارسها على تحقيـ ـ ــق
ً
تطلعــات طالبنــا وأوليــاء أمورهــم إلــى النجــاح والتقــدم .
ونسأل الله اإلعانة والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه
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كلمة الرئيس
التنفيذي

نحـــــــــث طابنــــــــا
علــــى االبتكــــــــار

من خالل توفير بيئة مناسبة
تدفعهم لتحقيق تطلعاتهم

السادة “مساهمو شركة عطاء التعليمية”
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
فهــد بن عبد العزيز التويجــري
الرئيس التنفيذي

يســعدني أن أرحــب بكــم و أن أضــع بيــن أيديكــم
تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي للشــركة عــن العــام
المالــي المنتهــي فــي  2022/07/31م .
تجــاوزت الشــركة خــال العــام المالــي 2022/2021
ظروفــاً إســتثنائية مــن عــودة غير منتظمة للدراســة
خــال العــام الدراســي لتحقــق نتائــج وأرقامــاً جيــدة
تعليميــاً وماليــاً.
أظهــرت النتائــج واألرقــام التعليميــة والماليــة
للشــركة الــدور األساســي والبــارز الــذي تلعبــه شــركة
عطــاء التعليميــة فــي القطــاع الخــاص فــي المملكة
العربيــة الســعودية بقســميه األهلــي والعالمــي .
فقــد قامــت الشــركة ،تحقيقــاً لرؤيــة المملكــة
 2030وفــق توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة لتحقيــق
مســتقبل أفضــل ألبنــاء المملكــة  ،بتزويــد وتمكيــن
طالبهــا بــأدوات التميــز التــي هــي مــن أساســيات
المدرســة الحديثــة وعنوانهــا المتجــدد.
لقــد بذلــت شــركة عطــاء التعليميــة ومنــذ تأسيســها
جهــوداً كبيــرة لمواكبــة التغيــرات والتحــوالت
العالميــة واالســتفادة منهــا ،لتحقيــق الريــادة فــي
قطـ ـ ــاع التعليـ ـ ـ ــم  .واستط ـ ــاعت أن ترفـ ــع حص ـ ــة
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الشــركة فــي الســوق ممــا ســاهم فــي الحفــاظ
علــى مركــز الشــركة المتميــز والمتقــدم مــن حيــث
مســتوى التعليــم  ،وتنــوع مناهجهــا  ،ممــا مكنهــا
مــن الحصــول علــى حصــة ســوقية بــارزة فــي قطــاع
التعليــم الخــاص .
كمــا اســتمرت الشــركة فــي اســتراتيجيتها بتوفيــر
أحــدث التقنيــات فــي مدارســها ومناهــج
( )STEAMواســتخدام منصــات التعليــم
اإللكترونــي ،ممــا حقــق لطالبنــا نتائــج متقدمــة
فــي اختبــارات مركــز قيــاس (التحصيلــي والقــدرات)
والحصــول علــى جوائــز فــي المســابقات المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة بفضــل اللــه.
أود فــي الختــام أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر
إلــى الزمــاء والزميــات فــي مختلــف إدارات
الشــركة والمجمعــات التعليميــة علــى جهودهــم
المخلصــة فــي تطويــر الشــركة ورفــع أدائهــا لمــا
فيــه المصلحــة العامــة للشــركة .ونعدكــم بأننــا
ســنواصل عملنــا الــدؤوب وســعينا الحثيــث لتحقيــق
أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا بمــا يجعلهــا مــن أهــم
شــركات التعليــم فــي وطننــا الحبيــب.
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عامــا،
تعمــل الشــركة فــي قطــاع التعليــم العــام األهلــي منــذ مــا يقــارب الثالثيــن ً
مجمعــا
وتمــارس أنشــطتها الرئيســية مــن خــال تملــك وتشــغيل واحــد وعشــرين
ً
تعليميــا فــي منطقــة الريــاض متخصصــة فــي تقديــم خدمــات التعليــم فــي المناهــج
ً
األهليــة والمناهــج األجنبيــة ،بمــا فــي ذلــك المنهــج األمريكــي والمنهــج البريطانــي
والمنهــج الهنــدي والمنهــج الفرنســي والمنهــج المصــري لمختلــف مراحــل التعليــم
العــام (قبــل الجامعــي) .باإلضافــة إلــى ذلــك لــدى الشــركة مركــزاً لتعليــم اللغــة
اإلنجليزيــة بالشــراكة مــع المجلــس الثقافــي البريطانــي وهــو معتمــد لعقــد اختبــار
اآليلتــس ( )IELTSومعتمــد مــن كامبــردج (Cambridge English Language
 )Assessmentلعقــد اختبــارات تقييــم اللغــة اإلنجليزيــة.
تعــد الشــركة إحــدى أكبــر الشــركات التعليميــة الرائــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث تقــع المجمعــات التابعــة للشــركة علــى مســاحة تتجــاوز  300الــف
مربعــا تقريبــاً وتحتــوي علــى  2450فصـ ًـا دراسـ ًـيا بطاقــة اســتيعابية إجماليــة
متـ ًـرا
ً
طالبــا وطالبــة للمجمعــات مجتمعــة ،وبلــغ إجمالــي عــدد الطــاب
تبلــغ نحــو 60الــف
ً
والطالبــات المســجلين فــي مــدارس الشــركة كمــا فــي عــام 2022/2021م أكثــر مــن
طالبــا وطالبــة وبلــغ إجمالــي عــدد موظفــي الشــركة وشــركاتها التابعــة 5454
42,424
ً
موظفــا وموظفــة مــن الــكادر التعليمــي واإلداري واألطقــم الفنيــة المســاعدة.
ً
بالغــا بتحقيــق معاييــر جــودة عالميــة فــي
اهتمامــا ً
تولــي الشــركة منــذ تأسيســها
ً
مدارســها والخدمــات التــي تقدمهــا ،حيــث حققــت مجموعــة مــن المجمعــات
التعليميــة التابعــة للشــركة تصنيــف ممتــاز مــن وزارة التعليــم ،حيــث حصلــت علــى
«الفئــة األولــى» فــي ســجل تقييــم المــدارس الســنوي علــى مســتوى مــدارس
المنطقــة لعــدة أعــوام دراســية ،فضـ ًـا عــن حصــول بعــض المجمعــات التعليميــة
علــى اعتمــادات أكاديميــة مــن جهــات عالميــة تعكــس مــدى تحقيــق تلــك المجمعــات
للمعاييــر ذات العالقــة .
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نبــــــــذة عـــــــن
تاريخ الشركة

1413ه
1992م

تأسـيـ ـ ــس شركـ ـ ـ ــة
عط ـ ــاء التعليمي ـ ــة

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

رسالتنا

إعــداد جيــل معتــز بقيمــه ،متــوازن فــي شــخصيته ،مــزود بالعلــوم الحديثــة ،متقــن
للمهــارات الحياتيــة الالزمــة ليكــون قيمــة إضافيــة فــي مجتمعــه ووطنــه.

أهدافنا
التأكيد على سمو وتالزم العمليتين التعليمية والتربوية.
التطبيــق الفعــال لنظــام الجــودة ،بمــا يتطابــق ومتطلبــات المواصفــات
العالميــة (آيــزو 2008 - 9001م).
التطويــر المســتمر للخدمــات التربويــة والتعليميــة بمــا يتوافــق ومتطلبــات
صناعــة المعرفــة.
عقــد شــراكات مــع عــدد مــن الجهــات التعليميــة واألكاديميــة فــي داخــل
وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية لتقديــم نمــوذج متميــز فــي التعليــم
والتعلّ ــم.
بن ـ ــاء ثقاف ـ ــة تشاركي ـ ــة ف ـ ــي بيئ ـ ــة جاذب ـ ــة تنّ مــي شعـ ـ ــور االنتمـ ـ ــاء والـ ـ ــوالء
المؤسســي.
استثمار التقنية لإلسهام في تطوير العملية التعليمية.
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يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة لمرحلــة التعليــم العــام قبــل الجامعــي ،باإلضافــة إلــى
الخدمــات المكملــة لهــا مثــل خدمــات نقــل الطــاب والطالبــات والنــوادي الرياضيــة وبرامــج األنديــة الصيفيــة التــي تنظمهــا
ـنويا تحــت إشــراف وزارة التعليــم وخدمــات تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة.
سـ ً
تعليميــا موزعــة فــي مواقــع متفرقــة فــي منطقــة
مجمعــا
تشـ ّـغل الشــركة وتملــك – بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر – 21
ً
ً
الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية .
وتشغل الشركة نوعين من المجمعات:
ّ

التقرير السنوي 2022

نبذة عن نشاط الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
 1-1مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء طبقــاً للنظــام األســاس للشــركة ،ويتوافــق تشــكيل المجلــس بمــا ورد فــي
المــادة رقــم (  ) 16مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة .كمــا أن دورة المجلــس الماضيــة
انتهــت بتاريــخ  .2021/11/08بــدأت دورة المجلــس الجديــدة بتاريــخ  2021/11/09وفقــا للتفصيــل اآلتــي.
وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء مجلس اإلدارة -:

طارق بن عثمان القصبي
رئيس مجلس اإلدارة | غير تنفيذي

الوظائف الحالية

مجمعات التعليم األهلي

مجمعات التعليم األجنبي

وتشــمل مجموعــة المــدارس المرخصــة مــن وزارة
التعليــم لتدريــس المنهــج الوطنــي الســعودي وفــق
المقــررات الصــادرة مــن وزارة التعليــم باإلضافــة إلــى
ـدد مــن المقــررات اإلضافيــة المعتمــدة مــن وزارة
عـ ٍ
التعليــم ،بلــغ عــدد مجمعــات التعليــم األهلــي التابعــة
للشــركة ثمانيــة مجمعــات تقــدم خدماتهــا التعليميــة
وفــق المنهــج الوطنــي الســعودي .

وتشــمل مجموعة المدارس المرخصة من وزارة التعليم
لتدريــس المناهــج غيــر الســعودية وفــق اشــتراطات
ومعاييــر محــددة ،بلــغ عــدد مجمعــات التعليــم األجنبــي
التابعــة للشــركة ســبعة مجمعــات تقــدم خدماتهــا
التعليميــة وفــق المنهــج األمريكــي والمنهــج البريطانــي
والمنهــج الفرنســي والمنهــج الهنــدي.

•رئيس مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية
•رئيس مجلس إدارة
بنك الجزيرة
•رئيس مجلس إدارة
بنك الجزيرة

•رئيس مجلس إدارة
شركة رزم لالستثمار.
•رئيس مجلس إدارة
شركة دله للخدمات
الصحية

•عضو مجلس إدارة
التأمينات االجتماعية.

الوظائف السابقة

•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 .

المؤهالت

•بكالوريوس هندسة
مدنية ،جامعة الملك
سعود

الخبرات

•رئيس مجلس إدارة
شركة عطاء منذ
2010إضافة لخبرة
تمتد ألكثر من  40عام
في مجاالت متنوعة
وعضوية ورئاسة
العديد من مجالس
إدارات شركات ذات
أنشطة
•استثمارية متعددة

•داخل وخارج المملكة

•رئيس مجلس إدارة
شركة درع الرعاية
القابضة صفة غير
تنفيذية عضوية
شخصية (مساهمة
مغلقة)

www.ataa.sa globe

globe www.ataa.sa

13

12
التقرير السنوي 2022

التقرير السنوي 2022

عبد العزيز بن سعيد العمري*

أحمد بن ناصر المتعب

نائب رئيس مجلس اإلدارة | غير تنفيذي

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

•رئيس مجلس مديري
شركة العروبة العالمية
للخدمات التعليمية .

•رئيس مؤسسة
الجريسي لخدمات
الكمبيوتر واالتصاالت.

•رئيس مجلس مديري
شركة النخبة التعليمية

•عميد كلية العلوم في
جامعة الملك سعود،
الرياض.

•رئيس مجلس مديري
الرواد للخدمات
شركة ّ
المساندة .

•رئيس مجلس مديري
شركة مدارس العلم
العالمية

•أمين عام جامعة
الملك سعود.

•وكيل كلية العلوم في
جامعة الملك سعود.

عضو مجلس اإلدارة | غير تنفيذي*

المؤهالت

•دكتوراه التحليل
العددي ،جامعة
مانشستر.

•ماجستير التحليل
العددي و الحسابات
اآللية ،جامعة
مانشستر

الخبرات

•تأسيس و عضو في
العديد من شركات
المدارس األهلية و
خبرة إدارية وعلمية
تمتد ألكثر من ثالثين
عاماً في التعليم
األكاديمي.

•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

•رئيس لجنة التعليم
األهلي في الغرفة
التجارية.
•الرئيس التنفيذي
لشركة عطاء
التعليمية.

•إدارة الحسابات لدى
المؤسسة العامة
للتقاعد.

عضو مجلس اإلدارة | مستقل

الوظائف الحالية

•عضو مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية

عضو مجلس اإلدارة | غير تنفيذي

•رئيس مجلس إدارة
شركة فنادق ميرا
التجارية .

•عضو مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية

•مساعد مدير اإلدارة
العامة للحسابات لدى
المؤسسة العامة
للتقاعد.

•بكالوريوس محاسبة
من جامعة الملك
سعود 2003

•مدير اإلدارة العامة
للحسابات لدى
المؤسسة العامة
للتقاعد خبرة مالية
وإدارية ممتدة ألكثر
من  20عاما

عبداإلله بن صالح آل الشيخ

عثمان بن طارق القصبي

الوظائف الحالية

•مدير اإلدارة العامة
للحسابات لدى
المؤسسة العامة
للتقاعد.

•بكالوريوس الرياضيات
جامعة الملك سعود

•استاذ بقسم
الرياضيات في كلية
العلوم ،جامعة الملك
سعود

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

المؤهالت

•بكالوريوس محاسبة،
جامعة الملك سعود.
•ماجستير إدارة
األعمال ،جامعة
بريدجبورت.

الخبرات

•الرئيس التنفيذي
السابق لشركة عطاء
التعلمية ورئيس
لجنة التعليم األهلي
في الغرفة التجارية
إضافة إلى رئاسة
وعضويات العديد من
المجالس واللجان في
استثمارات متعددة

•عضو مجلس إدارة
شركة درع القابضة.

الوظائف السابقة

•مدير عام قطاع
الشركات ،البنك األول
•المدير اإلقليمي
للمنطقة الوسطى،
البنك األول.

•مدير قطاع الشركات،
البنك السعودي
الفرنسي.

المؤهالت

•ماجستير علوم إدارية،
جامعة شرق نيو
مكسيكو

•بكالوريوس علوم
إدارية ،جامعة بورتالند

الخبرات

•الرئيس التنفيذي
لشركة تمويل
المساكن إضافة إلى
خبرة إدارية تنفيذية
في مجاالت متعددة
في قطاع الشركات و
االستثمار

•عضو مجلس مديري
العروبة العالمية
لخدمات التعليمية
•عضو مجلس إدارة
شركة مدارس العلم
العالمية
www.ataa.sa globe
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عبدالرحمن بن محمد البراك

ثنيان بن سليمان الثنيان
عضو مجلس اإلدارة | غير تنفيذي

الوظائف الحالية

•عضو مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية

•عضو مجلس مديرين
شركة العروبة العالمية
للخدمات التعليمية
•عضو مجلس مديرين
شركة النخبة التعليمية

•عضو مجلس مديرين
شركة الروادا للخدمات
المساندة

الوظائف السابقة

•عضو مجلس إدارة
شركة المجموعة
المتحدة للتأمين
التعاوني

عضو مجلس اإلدارة | مستقل

المؤهالت

•بكالوريوس علوم
إدارية ،جامعة الملك
سعود.

•مسؤول تطوير
األعمال واالستثمار،
الشركة العامة
لألعمال االستثمارية
العقارية.

الخبرات

•عضو مجلس إدارة
شركة اإلبداع
الوطني المتطورة
للتجارة وعضو في
مجالس إدارة شركات
مساهمة متعددة،
خبرة إدارية ومالية
في قطاع الشركات و
االستثمار.

الوظائف الحالية

•عضو مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية

•الرئيس التنفيذي
لشركة معارف للتعليم
والتدريب.

محمد بن علي العطيفي
عضو مجلس اإلدارة | مستقل

الوظائف الحالية

عبدالله بن طارق القصبي**
عضو مجلس اإلدارة | غير تنفيذي

•عضو مجلس شركة
القصبي للمقاوالت

•عضو مجلس جيوتك
لما وراء البحار

www.ataa.sa globe

•ماجستير لغة وآداب،
جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية.

•أمين عام إدارات
التعليم ،وزارة التعليم،
الرياض.

•عضو مجلس إدارة
شركة المجموعة
العربية للتعليم و
التدريب القبضة

•عضو مجلس شركة
المشفى الطبية

•بكالوريوس كلية اللغة
العربية ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية .

•خبرة ممتدة ألكثر
من  30سنة في
قطاع التعليم العام
و األهلي كما تقلد
العديد من المناصب
القيادية اإلدارية و
التنفيذية في القطاع
الحكومي و الخاص .

•مدير عام التعليم
األهلي ،وزارة التعليم.

•عضو مجلس شركة
االبداع الوطني
المتطورة

•الرئيس التنفيذي
شركة رزم لالستثمار

•وكيل وزارة التعليم
ومستشار للوزير
للشؤون التعليمية .
•عضو مجلس إدارة
الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد
األكاديمي.

•عضو مجلس مديرين
شركة العلم العالمية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

الوظائف السابقة

•رئيس مجلس إدارة
مستشفى األسرة

•مدير التسويق في
الشركة الفنية لتوطين
التقنية
•مدير صندوق ،شركة
نعيم إلدارة األصول

المؤهالت

•ماجستير علوم إدارية،
جامعة ميجيل
•بكالوريوس علوم
إدارية ،جامعة الملك
سعود

الخبرات

•عضو مجلس إدارة
شركة اإلبداع
الوطني المتطورة
للتجارة وعضو في
مجالس إدارة شركات
مساهمة متعددة،
خبرة إدارية ومالية
في قطاع الشركات و
االستثمار.

•عضو مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية
•المدير التنفيذي
لقطاع الخدمات
المساندة في شركة
تطوير للخدمات
التعليمية.

الوظائف السابقة

•المدير التنفيذي
للشؤون المالية،
شركة نوبكو للشراء
الموحد.

•مدير عام الشؤون
المالية ،مجلس إدارة
أعمال الشيخ صالح
الراجحي.

المؤهالت

•بكالوريوس محاسبة،
جامعة الكويت،

الخبرات

•المدير التنفيذي
لقطاع الخدمات
المساندة في شركة
تطوير للخدمات
التعليمية ،خبرة مالية
وإدارية في قطاع
الشركات و االستثمار.

•مدير عام الشؤون
المالية واإلدارية،
شركة أي جي آند جي
الشرق األوسط.

•رئيس الحسابات،
شركة أي بي في روك
قروب.

globe www.ataa.sa

17

16
التقرير السنوي 2022

التقرير السنوي 2022

 ٢-1اإلدارة التنفيذية

فرح بنت أحمد المتعب
عضو مجلس اإلدارة | تنفيذي

الوظائف الحالية

•عضو مجلس إدارة
شركة عطاء التعليمية

•مدير مجمع الشرق
األوسط التعليمي
بشركة عطاء التعليمية
•عضو مجلس شركة
المجموعة العربية
للتعليم و التدريب
القابضة

الوظائف السابقة

•أستاذة متعاونة في
كلية إدارة األعمال،
جامعة الملك سعود.
•معلمة حاسب آلي،
مدارس الفكر األهلية

المؤهالت

•بكالوريوس علوم
إدارية ،جامعة الملك
سعود.
•ماجستير بحوث
األعمال ،جامعة
إسكس ،كولشستر.
•ماجستير إدارة
األعمال ،جامعة
الملك سعود.

*بدأت عضويته في دورة المجلس الجديدة بتاريخ 2021/11/08
**انتهت عضويته في دورة المجلس الماضية بتاريخ 2021/11/07

الخبرات

•خبرة تعليمية في
قطاعي التعليم العام
و الجامعي ،إضافة
إلى الخبرة االستثمارية
و اإلدارية القيادية
في قطاع التعليم
األجنبي.

فهد بن عبد العزيز التويجري*
الوظائف الحالية

•الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة

•الرئيس التنفيذي
لشركة كليات التميز.
•الرئيس التنفيذي
لشركة حرف لتقنية
المعلومات.

•نائب المحافظ
للتخطيط والتنمية
لدى المؤسسة
العامة للتدريب التقني
والمهني.

المؤهالت

• الدكتوراه في التشفير
وأمن المعلومات،
جامعة براد فورد.
•بكالوريوس هندسة
الحاسوب ،جامعة
الملك سعود

الخبرات

•خبرة إدارية وتقنية
تمتد ألكثر من  28عاماً
في قطاع التعليمي و
االداري.

•نائب المحافظ
لخدمات الدعم لدى
المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني.

•نائب المحافظ
للتدريب المشترك
لدى المؤسسة
العامة للتدريب التقني
والمهني.
•مدير عام مجموعة
الجريسي
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عادل نادر دسوقي
الوظائف الحالية

• مدير اإلدارة العامة
للشؤون المالية

نوماس بن خلف الغامدي
الوظائف السابقة

•مدير مالي ،شركة
البابطين للتجارة.

•مدير التخطيط المالي
والموازنات ،شركة
البابطين للطاقة
واالتصاالت.

المؤهالت

•بكالوريوس تجارة
شعبة محاسبة،
جامعة اإلسكندرية

الخبرات

•خبرة في مجال اإلدارة
المالية تمتد ألكثر من
 30عاماً

الوظائف الحالية

•مدير إدارة رأس المال
البشري

•مدير عام التعليم
العالمي

•مشرف تربوي لمادة
اللغة االنجليزية
•مساعد مدير مكتب
التعليم بالروضة
•مدير مدارس دار
العلوم األهلية
•مدير مدارس دار
العلوم العالمية

•مدير مجمع الفكر
التعليمي

•بكالوريوس إدارة
أعمال ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود.

•خبرة تمتد ألكثر من
 14عاما في مجال
الموارد البشرية و
الشؤون اإلدارية

•مشرف موارد بشرية
وشؤون إدارية
في شركة مصنع
السعودية.

محمد بن عبدالله الشهراني
الوظائف الحالية

•مدير شؤون
الموظفين في شركة
عطاء التعليمية.

•مشرف موارد بشرية
في مجموعة الدكتور
سليمان الحبيب
الطبية.

•مدير مالي ،شركة
البابطين للعدد
والقوالب

الوظائف السابقة

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

المؤهالت

•بكالوريوس تربية
( تخصص اللغة
االنجليزية ) ،جامعة
الملك

•مسؤول شؤون إدارية
وقانونية في شركة
عبداللطيف جميل
المتحدة.

الخبرات

• 29عاماً خبرة إدارية
وتعليمية في القطاع
الحكومي واألهلي

سالم عبدالعزيز الحسن الغامدي
الوظائف الحالية

•مدير عام التعليم
االهلي

الوظائف السابقة

•مدير عام المجمعات
التعليمية ،شركة آفاق
التعليمية.
•رئيس قسم اإلدارة
المدرسية ،وزارة
التعليم.

المؤهالت

•بكالوريوس علوم،
جامعة الملك سعود.

الخبرات

•خبرة إدارية و تعليمية
تمتد ألكثر من  30عاماً
في قطاع التعليم
العام و األهلي

•مشرف عام اإلدارة
المدرسية ،اإلدارة
العامة لإلشراف
التربوي.

•مشرف إدارة مدرسية،
اإلدارة العامة للتربية
والتعليم بمنطقة
الرياض.
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إبراهيم بن عبدالكريم التركي**
الوظائف الحالية

•الرئيس التنفيذي

الوظائف السابقة

•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.
*تم تعيينه بتاريخ 2021/12/14
**استقال بتاريخ 2021/12/13

المؤهالت

•ماجستير محاسبة،
جامعة كولورادو.

•بكالوريوس علوم
إدارية (محاسبة)،
جامعة الملك سعود

الخبرات

 ٣-1أســماء الشــركات التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــواً
فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة و الســابقة أو مــن مديريهــا

•خبرة إدارية و مالية
تمتد ألكثر من  27عاماً
في قطاع التعليم
االهلي

الشركات الحالية التي يكون عضو المجلس
عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو مديريها

اسم العضو

طارق بن عثمان
القصبي

اسم الشركة
•بنك الجزيرة
•شركة دلة
للخدمات
الصحية

•شركة رزم
لالستثمار

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
مدرجة

اسم الشركة
•شركة
الجزيرة
لألسواق
المالية

داخل
المملكة
 /خارج
المملكة

الكيان
القانوني

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

•شركة
البلد
األمين
للتطوير
العمراني
المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير
مدرجة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•شركة
آر زي إم
قايريمينكول
أنونيم
سيركيتاي
.RZM

-

-

-

•نيبا
قايرمينكول
ياتيريمالي
في
تايساريت أي
أي NEBA

•شركة درع
الرعاية
القابضة

www.ataa.sa globe

داخل
المملكة
 /خارج
المملكة

الكيان
القانوني

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

-

•شركة
صاحبة
سمو

•الشركة
الفنية
لتوطين
التقنية
•شركة
عسير

-

-

المملكة
العربية
السعودية

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

البحرين

شركة
مساهمة
غير مدرجة

تركيا

شركة
مساهمة
غير مدرجة
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الشركات الحالية التي يكون عضو المجلس
عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو مديريها

اسم العضو

أحمد بن ناصر
المتعب

اسم الشركة
•شركة العروبة
التعليمية
•شركة الرواد
للخدمات
المساندة

داخل
المملكة
 /خارج
المملكة
المملكة
العربية
السعودية

الكيان
القانوني
شركة
ذات
مسؤولية
محدودة

الشركات السابقة التي يكون عضو
المجلس عضواً في مجالس إداراتها
السابقة أو مديريها
اسم الشركة

داخل
المملكة
 /خارج
المملكة

الكيان
القانوني

-

-

-

الشركات الحالية التي يكون عضو المجلس
عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو مديريها

اسم العضو

اسم الشركة

داخل
المملكة
 /خارج
المملكة

ثنيان بن سليمان
الثنيان

•شركة اإلبداع
الوطني
للتجارة

المملكة
العربية
السعودية

•شركة العروبة
التعليمية

•شركة مدارس
العلم العالمية
•صندوق رواج
التعليمي

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير
مدرجة

شركة فنادق
ميرا التجارية

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

•شركة النخبة
التعليمية

المملكة
العربية
السعودية

شركة
ذات
مسؤولية
محدودة

شركة صالح
الدويش
وعثمان
القصبي
لالستشارات

-

شركة
تضامنية

•شركة رزم
لالستثمار

•شركة الرواد
للخدمات
المساندة

•شركة مدارس
العلم العالمية

عبدالله بن طارق
القصبي

•شركة
المشفى
الطبية

شركة
المجموعة
المتحدة
للتامين
التعاوني

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
مدرجة

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

-

•شركة النخبة
التعليمية

•شركة مدارس
العلم العالمية
•شركة
المجموعة
العربية للتعليم
و التدريب
القابضة

فرح بنت أحمد
المتعب

•شركة العروبة
التعليمية

•شركة رزم
لالستثمار

شركة
ذات
مسؤولية
محدودة

اسم الشركة

داخل
المملكة
 /خارج
المملكة

الكيان
القانوني

•شركة الرواد
للخدمات
المساندة

•شركة النخبة
التعليمية

عثمان بن طارق
القصبي

الكيان
القانوني

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

-

-

عبدالرحمن بن محمد
البراك

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

•شركة
المجموعة
العربية للتعليم
و التدريب
القابضة

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

-

-

-

-

-

الشركة
االتعليمية
المتطورة

-

-

المملكة
العربية
السعودية

-

-

شركة
مساهمة غير
مدرجة

•شركة القصبي
للمقاوالت
•شركة جيوتك
لما وراء البحار

عبد االله بن صالح
ال الشيخ

www.ataa.sa globe

•شركة درع
الرعاية القابضة

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة
غير مدرجة

الشركة
السعودية
لتمويل
المساكن

المملكة
العربية
السعودية

شركة
مساهمة غير
مدرجة
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خبرات
كــــــادر تعليمــي بخبــرات
متميزة قادر على تهيئة
بيئـــة مناسبــة للطـــالب
حقـ ـ ـ ــق طموحهـ ـ ـ ــم باختيـ ـ ـ ــارك تعليمه ـ ـ ـ ــم

تقرير مجلس اإلدارة 2022
شركـــــــة عطـــــاء التعليميـــــة
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 -٢اإلجـــراءات التـي اتخــذها مجلـــس اإلدارة
إلحاطـــة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين –
علماً بمقترحــات المساهمين و ملحوظاتهـم
حيال الشركة وادائها
يقــوم المجلــس بتدويــن كل مــا يصــل إليــه مــن ملحوظــات ومقترحــات مــن قبــل المســاهمين عبــر وحــدة العالقــات أو مــا
يتــم طرحــه فــي جمعيــات المســاهمين ،وذلــك بإدراجهــا تحــت جــدول اجتمــاع المجلــس الــذي يعقــب الجمعيــة أو ورود
االستفســارات و الملحوظــات ومناقشــتها فــي االجتمــاع التالــي واتخــاذ الــازم حيالهــا بمــا يتفــق مــع سياســات ولوائــح
الشــركة وبمــا ال يخالــف األنظمــة ذات االختصــاص .

 1-٢التواصل مع المساهمين
انطالقــاً مــن حــرص شــركة عطــاء بالتواصــل النشــط و الفعــال مــع مســاهميها؛ كفلــت حوكمــة الشــركة الحــق للمســاهمين
فــي االستفســار وإبــداء اآلراء بمــا يتفــق مــع النظــام األســاس و السياســات واللوائــح الداخليــة ،وبمــا ال يتعــارض مــع
مصالــح الشــركة.
كما يمكن للمساهمين التواصل مع عالقات المستثمرين من خالل البريد اإللكتروني IR@ataa.sa :
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شــكل مجلــس إدارة الشــركة عــدداً مــن اللجــان لتحســين أداء إدارة الشــركة والوفــاء بالمتطلبــات النظاميــة وضمــان
األداء األمثــل للشــركة باإلضافــة إلــى مســاعدة المجلــس فــي القيــام بمهامــه بشــكل أكثــر فاعليــة ،وفيمــا يلــي بيانــات و
معلومــات اللجــان -:

 1-٣اللجنة التنفيذية و االستثمار
تتولــى اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى أداء مســؤولياته فــي تنفيــذ أهــداف الشــركة
االســتراتيجية .ومــن أبــرز مهــام اللجنــة مــا يلــي :
أ  -التأكد من تفعيل الخطط االستراتيجية للشركة.

اإلشراف على الخطط السنوية للشركة ومراجعة الموازنة التقديرية السنوية المقدمة من اإلدارة ورفع
ب-
التوصيات للمجلس بشأنها.

مراجعة ومراقبة أداء الشركة من خالل دراسة التقارير الشهرية والفصلية المرفوعة من اإلدارة وكذلك مقارنة
ت-
األداء الفعلي بالمخطط.

االسم وصفة العضوية
أحمد بن ناصر المتعب
(رئيس اللجنة)

عثمان بن طارق القصبي
(عضو اللجنة)

ثنيان بن سليمان الثنيان
(عضو اللجنة /رئيس
اللجنة في الدورة الجديدة
للمجلس)

أ .فرح المتعب
(عضو اللجنة)

www.ataa.sa globe

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

االجتماع األول
 2022/٠٨/١٨م

االجتماع الثاني
 2022/02/06م

االجتماع الثالث
 2022/٠٣/٢٨م

االجتماع الرابع
 2022/٠٥/١١م

االجتماع الخامس
 2022/٠٦/١٥م

د .أحمد بن ناصر المتعب*

check

-

-

-

-

عثمان بن طارق القصبي

check

check

check

check

check

ثنيان بن سليمان الثنيان**

check

check

check

check

check

فرح أحمد المتعب***

-

check

check

check

check

*انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس.
**عين كرئيس اللجنة في دورة المجلس الجديدة في 2021/11/08
***تم التعيين في دورة المجلس الجديدة في 2021/11/08

 2-٣لجنة 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 و جدول الحضور -:
االسم وصفة العضوية

وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة وصفة العضوية و جدول الحضور -:
المؤهالت

التقرير السنوي 2022

 -٣وصـــــــف مختصـــــــر الختصاصـــــات اللجــــان و
مهامهــــا ،مــع ذكــــر أسمـــــاء اللجــان ورؤوســها
وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقــادها
وبيانــات الحضــور لألعضــاء لــكل اجتمــاع

جدول حضور اللجنة

الخبرات

عبداإلله بن صالح آل الشيخ

(رئيس اللجنة)

عبدالله بن طارق القصبي

(عضو اللجنة)

محمد بن علي العطيفي

(عضو اللجنة)

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
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جدول حضور اللجنة

 3-٣لجنة الترشيحات والمكافآت
االجتماع األول
 ٢٠٢١/٠٩/٢٧م

االجتماع الثاني
 ٢٠٢١/١٢/٠٨م

االجتماع الثالث
 2022/٠٢/٢١م

االجتماع الرابع
 2022/٠٣/٠٩م

االجتماع الخامس
 2022/٠٦/٠٨م

عبداإلله بن صالح آل الشيخ

check

check

check

check

check

عبدالله بن طارق القصبي

check

check

check

check

check

محمد بن علي العطيفي

check

check

check

check

check

االسم
(رئيس اللجنة)
(عضو اللجنة)
(عضو اللجنة)

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤولياته ومراقبة أداء أعضاء المجلس
وتقييمهم وتقييم كبار التنفيذيين ،ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:
أ-

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

ب  -اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
ً
ت  -التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه ،وإعادة ترشيحهم

ج  -إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف كبار التنفيذيين.
د  -إعداد السياسات الالزمة والمرتبطة باألداء لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
وفيما يلي جدول يوضح أسماء أعضاء اللجنة وصفة العضوية و جدول الحضور -:
االسم وصفة العضوية
عبدالرحمن بن محمد البراك

(رئيس اللجنة)

طارق بن عثمان القصبي

(عضو اللجنة)

أحمد بن ناصر المتعب

(عضو اللجنة)

ثنيان بن سليمان الثنيان

(عضو اللجنة)

عبدالعزيز العمري

(عضو اللجنة)

www.ataa.sa globe

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة
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االجتماع األول
2021/08/09م

االجتماع الثاني
2021/08/17م

االجتماع الثالث
2021/09/22م

االجتماع الرابع
2021/10/10م

االجتماع الخامس
2021/10/31م

االجتماع السادس
2021/11/01م

االجتماع السابع
2021/11/04م

االجتماع الثامن
2022/02/13م
بداية الدورة الجديدة

عبدالرحمن بن محمد البراك

check

check

check

check

check

check

check

check

طارق بن عثمان القصبي

check

check

check

check

check

check

check

check

ثنيان بن سليمان الثنيان*

check

check

check

check

check

check

check

-

عبدالعزيز العمري

-

-

-

-

-

-

-

check

أحمد بن ناصر المتعب

check

check

check

check

check

check

check

check

االسم

(رئيس اللجنة)
(عضو اللجنة)

(عضو اللجنة)

(عضو اللجنة)

(عضو اللجنة)

* انتهت عضويته بإنتهاء دورة المجلس في تاريخ 2021/11/08م

يقــوم المجلــس بعمــل تقييــم ذاتــي دوري ألعمالــه واعمــال اللجــان التابعــة لــه عــن طريــق لجنــة الترشــيحات والمكافــآت،
كمــا تــم التعاقــد مــع جهــة خارجيــة استشــارية لتقييــم اداء المجلــس خــال العــام المالــي للتقريــر ،وقــام المستشــار الخارجــي
بتقييــم فعاليــة عمــل المجلــس مــن خــال نطــاق عمــل شــمل تحديــد القضايــا ذات االهتمــام ،القيــاس وجمــع المعلومــات،
تحليــل البيانــات وعــرض النتائــج ،وعمــل اســتبيان لرئيــس المجلــس ورؤســاء اللجــان ،ثــم تقديــم تقريــر ختامــي لالستشــارة
يتضمــن كافــة النتائــج والمالحظــات ويشــمل عــددا مــن التوصيــات التــي ترفــع مــن فعاليــة عمــل المجلــس .كمــا انــه ال
يوجــد أي عالقــة للجهــة الخارجيــة بالشــركة.

 -٥مكافـــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة
و اإلدارة التنفيذيـــة
سياســة المكافآت و كيفيــة تحديد مكافآت أعضـــاء المجلس و اإلدارة
التنفيذية في الشركة
أوصــت لجنــة الترشــيحات و المكافــآت بسياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة و اللجــان المنبثقــة منهــا و اإلدارة
التنفيذيــة حيــث اعتمــد مجلــس اإلدارة السياســة وأوصــى بالتوصيــة بالرفــع للجمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا ،كمــا
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/10/23ه ـ الموافــق 2020/06/15م علــى السياســة.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول
بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة
بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات و المكافــآت يحــدد مجلــس اإلدارة المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
واللجــان و كبــار التنفيذييــن وفقــا للضوابــط و االحــكام التنظيميــة وبنــاء علــى سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة و
اإلدارة التنفيذيــة و كبــار التنفيذيــن و المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة  ،كمــا ال يوجــد أي انحــراف جوهــري للمكافــآت
الممنوحــة عــن السياســة المعمــول بهــا.

www.ataa.sa globe
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جدول حضور اللجنة

 -4الوســائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة
في تقييـــــــم أدائـــــــه و أداء لجانــــه وأعضائــــــــه،
و الجهـــــــة الخارجيــــــة التــي قامــت بالتقييــــــــم
وعالقتها بالشركـــة
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مبلغ معين

بدل حضور جلسات

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مكافآة األعمال الفنية و اإلدارية
و االستشارية

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

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوجة (يتم إدخال القيمة)

المجموع

مكافآت نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

مبلغ معين

بدل حضور جلسات

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مكافآة األعمال الفنية و اإلدارية
و االستشارية

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

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

عبداإلله بن صالح آل
الشيخ

150

12

162

د.عبدالرحمن بن
محمد البراك

150

12

162

محمد بن علي
العطيفي

150

12

162

المجموع

450

36

486

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين

فرح بنت أحمد ناصر
المتعب

150

12

162

المجموع

150

12

162

مكافآت كبار التنفيذيين
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم االرئيس
التنفيذي والمدير المالي (باأللف)
الرواتب والتعويضات

طاارق بن عثمان
القصبي

150

12

162

البدالت

أحمد ناصر المتعب

150

9

159

المكافآة الدورية السنوية

عثمان بن طارق
القصبي

150

12

162

ثنيان بن سليمان
الثنيان

150

12

162

عبد الله طارق
القصبي

40,8

3

43.8

عبدالعزيز بن سعيد
العمري

109.2

9

118.2

750

57

807

www.ataa.sa globe

األسهم الممنوجة (يتم إدخال القيمة)

ثالثا :األعضاء التنفيذيين

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين

المجموع

المجموع

المكافآت الثابتة (باأللف ريال)

مكافآت نهاية الخدمة

المكافآت المتغيرة

المجموع الكلي

المكافآت الثابتة (باأللف ريال)

بدل المصروفات

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت المتغيرة

مكافآت نهاية الخدمة
مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس اإلدارة

4,985
٠
2,395
356
٠

globe www.ataa.sa
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مكافآت أعضاء اللجان (باآلالف)
المكافآة الثابتة
عدا بدل الحضور

بدل حضور
الجلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
١

عبداالله ال الشيخ

150

15

165

٢

عبدالله طارق القصبي

100

15

115

٣

محمد العطيفي

100

15

115

350

45

395

المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
١

عبدالرحمن بن محمد البراك

100

24

124

٢

طارق بن عثمان القصبي

75

24

99

٣

أحمد بن ناصر المتعب

75

24

99

٤

ثنيان بن سليمان الثنيان

20.4

21

41.4

325

96

421

المجموع
أعضاء االلجنة التنفيذية و االستثمار
١

أحمد بن ناصر المتعب

٢

عثمان بن طارق القصبي

75

٣

ثنيان بن سليمان الثنيان

93.2

15

فرح بنت أحمد المتعب

54.6

12

66.6

250

45

295

المجموع

27.2

3

30,3

15

90
108.2

بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم عاملين أو إداريين
االسم
فرح بنت أحمد المتعب

www.ataa.sa globe

الصفة

المرتب (السنوي)

مدير مجمع الشرق األوسط
العالمي التعليمي

١٨٠,٠٠٠

 -6أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد
احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو
جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائية ،مع بيان
أســباب المخالفة و الجهة الموقعة لها وســبل
عالجهــا وتفــادي وقوعها في المســتقبل
ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي
جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة .

 -7المراجعة السنوية
 1-7نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة
 ،إضافــة إلــى رأي لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة
فــي الشــركة
إن مهمــة وضــع وحفــظ نظــام الرقابــة الداخليــة هــي مــن مهــام اإلدارة التنفيذيــة وتحــت اشــراف مجلــس اإلدارة وتقــوم
بذلــك عــن طريــق إدارات الشــركة والمجمعــات التعليميــة المختلفــة.
ـاء علــى التقاريــر الدوريــة والصــادرة خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 2022/07/31م مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة
وبنـ ً
وتقاريــر المكتــب االستشــاري للمراجعــة الداخليــة شــركة ديلويــت  ،ومــا تــم االطــاع عليــه مــن تقاريــر المحاســب القانونــي
شــركة كــي بــي إم جــي عــن نفــس الفتــرة ،واســتنادا علــى مــا اطلعــت عليــه اللجنــة مــن إفصاحــات وتأكيــدات مــن اإلدارة
التنفيذيــة فــي تقاريرهــا الدوريــة وقوائمهــا الماليــة  ،تــرى لجنــة المراجعــة كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة حيــث لــم يتبيــن
لهــا وجــود أي قصــور هــام او تغييــر جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة قــد يؤثــر علــى فعاليتهــا ،مــع العلــم بــأن أي نظــام
للرقابــة الداخليــة بغــض النظــر عــن جــودة تصميميــة ومــدى فعاليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــداً مطلقــاً
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 2-7توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي
فــي الشــركة فــي حــال عــدم وجــوده
لدى الشركة مراجع داخلي.

 3-7توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات
مجلــس اإلدارة ،أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع
حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد اتعابــه وتقييــم أدائــه وتعييــن المراجعيــن
الداخليــن ومســوغات تلــك التوصيــات وأســباب عــدم االخــذ بهــا
ال يوجــد تعــارض بيــن لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 2022/07/31م ،وبالتالــي
ال توجــد أي توصيــات بهــذا الخصــوص.

 -8تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة
تقــوم الشــركة بدورهــا فــي المســاهمة المجتمعيــة بتخصيــص منــح وخصومــات علــى الرســوم الدراســية للطــاب
والطالبــات ،كاآلتــي:
أبناء شهداء الواجب

األيتام

حفظة القرآن الكريم

المتفوقون

الفائزون في المسابقات الطالبية

الموهوبون والمتميزون

 -٩بيـــــــــان بتواريــــــــــخ الجمعيــــــــــات العامـــــــــة
للمساهمين المنعقدة خــالل السنــــة الماليــــة
األخيـــــــرة وأسمـــــــاء أعضـــــــاء مجلـــــس اإلدارة
الحاضرين لهذه الجمعيات ،كما يلي :
الجمعية العامة العادية
٢٠٢١/١١/٠٧م

الجمعية العامة غير العادية
٢٠٢٢/٠٦/٢٩م

طارق بن عثمان القصبي

check

check

أحمد بن ناصر المتعب

check

-

عثمان بن طارق القصبي

-

check

عبدالعزيز سعيد العمري

check

check

ثنيان بن سليمان الثنيان

check

-

عبداالله بن صالح آل الشيخ

check

-

عبدالرحمن بن محمد البراك

check

check

محمد بن علي العطيفي

check

check

فرح بنت أحمد المتعب

check

-

االسم
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حققــت مدارسنــا أكــثــر
من  ٣٥٠جائـــزة علميـــة
محليــــــــــــة وعالمـيـــــــــة
حقـ ـ ـ ــق طموحهـ ـ ـ ــم باختيـ ـ ـ ــارك تعليمه ـ ـ ـ ــم

تقرير مجلس اإلدارة 2022
شركـــــــة عطـــــاء التعليميـــــة

www.ataa.sa globe

globe www.ataa.sa

43

42
التقرير السنوي 2022

النشاط الرئيسي لشركة عطاء التعليمية
إنشــاء وتملــك وإدارة وتشــغيل وتأســيس المــدارس األهليــة والعالميــة (ريــاض األطفــال وابتدائــي ومتوســط وثانــوي)
للبنيــن والبنــات

الشركات التابعة
وصف األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وتأثير هذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة
النشاط

إيرادات النشاط

النسبة

القطاع التعليمي

522,026,331

%85.4

قطاع التوظيف

57,510,164

%9.4

قطاع التدريب

31,787,198

%5.2

يرجى االطالع على الفقرة رقم ( « ) 17الشركات التابعة».

 -11وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة
و التوقعــات المســتقبلية ألعمــال الشــركة
1.تعتــزم الشــركة زيــادة حصتهــا الســوقية مــن خــال ا ســتقطاب المزيــد مــن الطــاب فــي مدارســها الحاليــة وذلــك عــن
طريــق الجهــود التســويقية  ،و زيــادة القــدرة اإلســتيعابية بشــكل عــام عــن طريــق عمليــات اإلندمــاج واإلســتحواذ
وعمليــات اتطويــر المجمعــات التعليميــة فــي المســتقبل  .وفــي ضــوء ذلــك قامــت الشــركة بالعديــد مــن محادثــات
واتفاقيــات األســتحواذ والتوســع حيــث قامــت الشــركة باالســتحواذ علــى كامــل حصــص المجموعــة العربيــة للتعليــم
والتدريــب والتــي تمتلــك وتشــغل ســتة مجمعــات تعليميــة بمناهــج أهليــة وعالميــة أضافــة لشــركتين تعمــل فــي
مجــال التدريــب والتوظيــف  ،ممــا أدى إلــى زيــادة القــدرة األســتيعابية لمجمعــات الشــركة التعليميــة وتــرك أثــراً إيجابيــاً
فــي قوائــم الشــركة للعــام المالــي للتقريــر وتســتمر الشــركة فــي منهجهــا اإلســتراتيجي بدارســة عــدد مــن الفــرص
االســتثمارية بغــرض االســتحواذ علــى عــدد مــن الشــركات التعليميــة وســيتم االعــان عنهــا فــي حينــا إن شــاء اللــه.
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3.يتــم العمــل علــى اإلنتهــاء مــن تهيئــة مبنــى تعليمــي فــي حــي الــورود والــذي تــم إســتئجاره مــن شــركة تطويــر المبانــي
 ،ونقــل مــدارس العلــم العالميــة لــه مــع بدايــة العــام التعليمــي القــادم  2023-2022إن شــاء اللــه تعالــى.

 -12المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها
الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها
تتــم إدارة المخاطــر مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة ولجــان المجلــس بالتنســيق المشــترك مــع إدارات الشــركة العليــا
وفــق األنظمــة و السياســات الداخليــة؛ ليتــم تحليــل تلــك المخاطــر المحتملــة ومعالجتهــا أو اتخــاذ القــرار الــازم لتجنــب
تلــك المخاطــر أو احتوائهــا ،ويجــدر بالذكــر ان المجلــس قــام باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي الجديــد للشــركة والــذي تــم فيــه
اســتحداث لجنــة تابعــة للمجلــس باســم لجنــة الحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام حيــث ســيتم تشــكيل اللجنــة بعــد إنتهــاء أعمــال
اإلستشــاري المعيــن إلعــادة الهيكلــة ،كمــا يمكــن ذكــر المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة وال تقتصــر عليهــا ،كاالتــي -:

 -1المخاطر االستراتيجية:
يعتمــد أداء الشــركة علــى قدرتهــا فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة وتحقيــق أهدافهــا
واســتراتيجيتها بنجــاح ،وتخضــع قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ ذلــك لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج ســيطرتها أو عــدم
اإلحاطــة بالمتغيــرات االقتصاديــة؛ وفــي حــال تبيــن عــدم ســامة قــرارات الشــركة أو عــدم مقــدرة الشــركة علــى تحقيــق
أهدافهــا فســيؤثر ذلــك بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية ،كمــا تقــوم
«عطــاء» بمتابعــة هــذه المخاطــر ومراجعتهــا دوريــا واالســتعانة بالخبــرات واتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا.

 -2المخاطر التشغيلية:
جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء أو قصور أو تغيير جوهري في األنظمة و القوانين ومن هذه المخاطر:
أ-

مخاطــر المــوارد البشــرية  :تهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى كوادرهــا اإلداريــة و التعليميــة مــن التســرب ،إضافــة
إلــى اســتقطاب الكــوادر التعليميــة المؤهلــة و الحفــاظ عليهــا لضمــان كفــاءة وجــودة الخدمــات المقدمــة ،وفــي
هــذا الصــدد قامــت الشــركة بتطويــر أدلــه السياســات واألجــراءات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية عــن طريــق مستشــار
خارجــي للمــوارد البشــرية .
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 -10وصــف ألنــواع النشــاط الرئيســي للشــركة
وشــركاتها التابعــة وفــي حــال وصــف نوعيــن أو
أكثــر مــن النشــط يجــب إرفــاق بيــان بــكل نشــاط
وتأثيــره فــي حجــم أعمــال الشــركة وإســهامها
فــي النتائــج

2.كمــا اســتكملت الشــركة خــال العــام المالــي للتقريــر ( مــن خــال المجموعــة العربيــة ) االســتحواذ علــى كامــل حصــص
شــركة نبعــة التعليميــة لتنضــم تحــت هيــكل المجموعــة العربيــة مقابــل اصــدار شــركة عطــاء التعليميــة اســهم جديــدة
لصالــح مــاك شــركة نبعــة التعليميــة .
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ب  -مخاطــر االئتمــان  :تمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يكبــد الطــرف اآلخــر
خســارة ماليــة ،وتعتقــد الشــركة ان مخاطــر االئتمــان ليســت كبيــرة كــون الشــركة تتمتــع بمركــز مالــي قــوي .
كمــا يشــهد العالــم حاليــاً ارتفاعــا كبيــرا فــي معــدالت الفائــدة ممــا قــد يتولــد عنــه مخاطــر ارتفــاع تكاليــف التمويــل
وتقــوم الشــركة بشــكل دوري بمراجعــه اتفاقيــات التســهيالت مــع البنــوك لتقليــص هــذه المخاطــر قــدر المســتطاع.

 -١٣مقــارنة نتائـــج األعمــــال في السنـــوات
المالية الخمس األخيرة

ت  -مخاطــر قانونيــة :المخاطــر المتعلقــة بالتغيــرات التنظيميــة و القانونيــة ســواء مــن ضرائــب أو أنظمــة العمــل أو غيرهــا،
أو المطالبــات و الدعــاوى القضائيــة .

مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات الخمس االخيرة( عناصر الميزانية ) :

تعمــل الشــركة علــى بــذل العنايــة المهنيــة الالزمــة لالمتثــال باألنظمــة و القوانيــن للحــد مــن المخاطــر المتعلقــة
بمخالفتهــا.
ث  -مخاطــر فــرص النمــو :تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تطويــر أعمالهــا علــى اســتغاللها لفــرص النمــو ســواء كانــت تلــك
الفــرص فــي المناطــق التــي تعمــل بهــا أو فــي تلــك التــي قــد تعمــل بهــا فــي المســتقبل؛ فقــد تتأثــر هــذه الفــرص
بشــكل كبيــر بمســتوى المنافســة فــي الســوق وتوفــر المــوارد البشــرية وقــدرة فريــق إدارة الشــركة و األنظمــة
وغيرهــا،
تقــوم الشــركة بدراســة دوريــة عبــر المهــام المناطــة بمجلــس اإلدارة و اإلدارة العليــا لقيــاس أثــر ذلــك ودراســتها
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لذلــك.
ج  -مخاطــر تــدرج :يهــدف برنامــج تــدرج رفــع كفــاءة مبــان المــدارس األهليــة المصممــة ألغــراض غيــر تعليميــة ولــدى
الشــركة خمســة « مــدارس « مــن مــدارس الشــركة خاضعــة لنظــام تــدرج ،وضعــت الشــركة خطــة انتقاليــة لجميــع
مدارســها الخمــس الخاضعــة لبرنامــج تــدرج و التــي اعتمدتهــا الشــركة بنــاء علــى العديــد مــن الجوانــب الضروريــة لنقــل
مــدارس الشــركة التــي تكــون فــي مبانــي غيــر تعليميــة إلــى مبــان تعليميــة ،كمــا أن هــذه الخطــط عرضــة للتعديــل أو
التغييــر أو اإللغــاء كليــاً أو جزئيــاً ألســباب إداريــة أو ماليــة أو علــى اعتمــاد الخطــة علــى أطــراف خارجيــة خارجــة عــن إرادة
الشــركة ،وفــي ضــوء ذلــك قامــت الشــركة ضمــن الخطــة المعتمــدة بتهيئــة مبنــى تعليميــي مســتأجر مــن شــركة
تطويــر بحــي الــورود بمدينــة الريــاض لنقــل مــدارس العلــم العالميــة لهــذا المبنــى مــع بدايــة العــام التعليميــة القــادم
 2023-2022م ،وذلــك وفــق الخــط الزمنــي المعتمــد كمــا أن الشــركة ســارية بالخطــة الزمنيــة االنتقاليــة لالمتثــال
بنظــام تــدرج.

2022
IFRS

2021
IFRS

2020
IFRS

2019
IFRS

2018
SOCPA

٢٠٤

92

95

105

100

األصول غير المتداولة

1.9٢٤

1.25٢

1.174

917

910

مجموع األصول

2.1٢٨

1.34٤

1.269

1.022

1.010

المطلوبات المتداولة

٢٥٦

82

185

160

119

المطلوبات غير المتداولة

٩٣٣

508

335

115

170

مجموع المطلوبات

1.1٨٩

590

520

275

289

حقوق المساهمين

٨٦٠

٧٤٣

749

747

721

الحصص غير المسيطرة

79

١١

0

0

0

األصول المتداولة

عناصر الميزانية (ماليين الرياالت )
79

1,1٨٩

2022

590

2022

749

520

2020

747

275

2019

289

2018

٨٦٠

٧٤٥

10

721

حقوق المساهمين
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مجموع المطلوبات

2,1٢٨

1,345

1,269

1,022

1,010

مجموع األصول

الحصص غير المسيطرة
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ارتفعــت الموجــودات غيــر المتداولــة مــن  910مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2018م إلــى  1,92٤مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي 2022م ،حيــث يعــود هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي الــي االســتحواذ علــي شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم
والتدريــب وأثــر التحــول للمعيــار الدولــي المتعلــق بالمعيــار رقــم  (16عقــود اإليجــار )  ،واألصــول غيــر الملموســة الناجمــة
عــن االســتحواذ علــي مــدارس العلــم العالميــة و حصــة  %52مــن مــدارس الوســط األهليــة .
ارتفعــت الموجــودات المتداولــة مــن  100مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2018م إلــي  ٢٠٤مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
2022م  ،حيــث يعــود ســبب األرتفــاع نتيجــة االســتحوذ علــي شــركة مــدارس العلــم العالميــة وحصــة ( )%52مــن شــركة
مــدارس الوســط االهليــة للتعليــم والتدريــب و االســتحواذ علــي شــركة المجموعــة العربیــة للتعلیــم والتدریــب .

عناصر قائمة الدخل
صافي الدخل ( مليون ريال)
82

83

2018

2019

وقــد ارتفعــت المطلوبــات المتداولــة خــال الخمــس ســنوات الماضيــة مــن  119مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2018
الــى  ٢٥٦مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2022م بشــكل أساســي نتيجــة االســتحواذات التــي قامــت بهــا الشــركة وكذلــك
ارتفــاع التمويــات قصيــرة األجــل والجــزء المتــداول مــن تمويــل طويــل األجــل مــن بنــوك محليــة والعائــد إلــي األســتحواذات
الجديــدة التــي قامــت بهــا الشــركة .
نمــت حقــوق المســاهمين مــن  721مليــون ريــال فــي 2018م إلــى  ٨٦٠مليــون ريــال فــي 2022م بســبب زيــادة رأس المــال
بقيمــة  20,9مليــون ريــال ســعودي نتيجــة أصــدار عــدد 2,087مليــون ســهم لصالــح مــاك شــركة نبعــة وعــاوة األصــدار
المترتبــة علــي ذلــك بقيمــة  67مليــون ريــال ســعودي باألضافــة الــي أعمــال الشــركة وأرباحهــا خــال الخمــس ســنوات
الماضيــة .

100
76

71
٣٦

80
60

101

108

116

١٠٠

٧٦

40

٥٠

20

ارتفــع النقــد المتولــد عــن أنشــطة التشــغيل مــن  27مليــون ريــال فــي عــام 2018م إلــى  ١٥٤مليــون ريــال خــال 2022م
بمعــدل ســنوي مركــب قــدرة . %٤٢
ارتفعــت المطلوبــات غيــر المتداولــة مــن  170مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  2018الــى  ٩٣٣مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي 2022نتيجــة االســتحواذات التــي قامــت بهــا الشــركة وكذلــك اثــر التحــول للمعاييــر الدوليــة (المعيــار رقــم  )16عقــود
اإليجــار األصــول الثابتــة وكذلــك ارتفــاع التمويــل طويــل االجــل مــن بنــوك محليــة والعائــد إلــي األســتحواذات الجديــدة التــي
قامــت بهــا الشــركة .

مجمل الربح ( مليون ريال)
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ارتفعــت ايــرادات الشــركة خــال الخمــس ســنوات الماضيــة بمعــدل ســنوي مركــب  %.13مــن  333مليــون ريــال ســعودي
فــي 2018م الــى  ٦٠٩مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2022م وذلــك عائــد الــي نمــو اعــداد الطــاب مــن  26الــف طالــب فــي
 2018الــي 42الــف طالــب فــي عــام 2022م نتيجــة األســتحواذات الجديــدة التــي قامــت بهــا الشــركة  ،وانخفــض صافــي الربــح
بمعــدل ســنوي مركــب  %3مــن  82مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م الــى  71مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2022م
وذلــك نتيجــة قــرار الشــركة باســتمرار منــح خصومــات التعليــم عــن بعــد اثرالجائحــة العالميــة ( )19-COVIDوذلــك حتــي نهايــة
العــام الدراســي 2022/2021م أضافــة الــي ارتفــاع التكاليــف المصاحبــة للعــودة الحضوريــة للطــاب.
وتســعى الشــركة الــى رفــع الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة حصتهــا الســوقية وترشــيد النفقــات ألجــل تحقيــق أفضــل عائــد
ممكــن للمســاهمين .

مقارنة نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة ( مليون ريال )
2022
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IFRS
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IFRS
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تكلفة اإليرادات

)(460

)(206

)(220

)(213

)(224

مصروفات عمومية

)(67

)(26

)(30

)(23

)(20

اإليرادات

مجمل الربح

مكاسب ناتجة عن االستحواذ
علي شركة المجموعة العربية
ربح التشغيل

االيرادات االخري
مصروفات التمويل
صافي الربح قبل الزكاة
صافي الربح ( للمساهمين )
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 -14تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
وشركاتها التابعة
ينحصر نشاط الشركة في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.
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 -15إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج
التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي
توقعات أعلنتها الشركة

ارتفــع صافــي إيــرادات النشــاط بنســبة  %105مــن  280مليــون ريــال فــي الســنة الماليــة 2021م إلــى  ٥٧٧مليــون ريــال فــي
الســنة الماليــة 2022م والناتــج عــن زيــادة اعــداد الطــاب مــن  27,226طالــب /طالبــة فــي  2021إلــي  42,400طالب/طالبــة
فــي 2022م والعائــد إلــي األســتحواذات الجديــدة التــي قامــت بهــا الشــركة باإلضافــة الــي زيــادة االعــداد فــي المجمعــات
األخــرى .
وارتفــع مجمــل الربــح مــن  ٧٦مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021م إلــي  ١٣١مليــون ريــال فــي العــام 2022م نتيجــة ارتفــاع
إيــرادات النشــاط بنســبة  %١٠٦والعائــد إلــي نمــو اعــداد الطــاب بالمجمعــات واألســتحواذات الجديــدة التــي قامــت بهــا
الشــركة علــي الرغــم مــن زيــادة التكاليــف التشــغيلية بنســبة  %١٢٣عــن عــام 2021م .

2022

2021

التغيير

٪

اإليرادات

577

280

297

%106

إيرادات منح حكومية

15

2

13

%650

)(460

)(206

)(254

%123

وارتفــغ صافــي الربــح قبــل االهــاكات والفوائــد والــزكاة ( )EBITDAمــن 105مليــون ريــال العــام الماضــي 2021م إلــي
٢٠١مليــون ريــال العــام 2022م والعائــد إلــي زيــادة األيــرادات بقيمــة  320مليــون ريــال ســعودي علــي الرغــم مــن زيــادة
التكاليــف علــي النحــو المبيــن أعــاه أضافــة الــي المكاســب الناتجــة عــن االســتحواذ علــي المجموعــة العربيــة .

مجمل الربح

132

76

56

%74

المصروفات االداريه

)(67

)(26

)(41

%158

مكاسب ناتجة عن االستحواذ
علي شركة المجموعة العربية

وقــد حققــت الشــركة صافــي ربــح قــدرة  70,6مليــون فــي العــام 2022م مقابــل  ٣٦مليــون فــي العــام 2021م بأرتفــاع قــدرة
 %٩٩نتيجــة ارتفــاع اجمالــي اإليــرادات بنســبة  %١٢٦علــي الرغــم مــن ارتفــاع اجمالــي التكاليــف بنســبة  %127باإلضافــة الــي
مكاســب ناتجــة عــن االســتحواذ علــي المجموعــة العربيــة ب  38مليــون ريــال .
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103

50

53

%106
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تكلفة اإليرادات

مصروفات التمويل

ملخص قائمة الدخل
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مكاسب ناتجة عن االستحواذ
على شركة المجموعة العربية
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ربحية السهم:
ريال  /سهم

2022

2021

ربحية السهم
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 -16إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونين
اليوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين .
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 -17اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة
ملكيـــــــة الشركــــة فيهــــــا ونشاطهــــا الرئيــــس
و الدولة المحـــل الرئيـــس لعملياتهـــا و الدولة
محل التأسيس
تتملــك الشــركة خمــس شــركات ،وهــي كل مــن شــركة النخبــة التعليميــة ،وشــركة العروبــة العالميــة للخدمــات التعليميــة،
ـرواد للخدمــات
وشــركة مــدارس العلــم العالميــة ،وشــركة مــدارس الوســط االهليــة للتعليــم والتدريــب ،وشــركة الـ ّ
المســاندة ،وشــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم و التدريــب القابضــة ،وهــي مملوكــة لهــا علــى النحــو التالــي:

رأس
مالها

نسبة ملكية
الشركة فيها

نشاطها الرئيس

اسم الشركة
التابعة

الرواد للخدمات
المساندة

 100ألف
ريال

عطاء التعليمية
بنسبة ( ) %100

تقديم الخدمات
المساندة بأنواعها
للمجمعات التعليمية
التابعة للشركة

النخبة التعليمية

 500ألف
ريال

عطاء التعليمية
بنسبة ( ) %100

تملك المدارس األهلية
للبنين والبنات لجميع
المراحل

العروبة العالمية
للخدمات
التعليمية

 400ألف
ريال

عطاء التعليمية
بنسبة ( ) %100

إقامة مدارس المنهج
األمريكي وإقامة
المدارس العالمية للبنين
والبنات لجميع المراحل

شركة مدارس
العلم العالمية

100ألف
ريال

عطاء التعليمية
بنسبة ( ) %100

إقامة مدارس المنهج
األمريكي وإقامة
المدارس العالمية للبنين
والبنات لجميع المراحل

شركة مدارس
الوسط األهلية
للتعليم والتدريب

 250الف
ريال

عطاء التعليمية
بنسبة ( ) %٥٢

تملك المدارس األهلية
للبنين والبنات لجميع
المراحل

شركة المجموعة
العربية للتعليم و
التدريب القابضة

 ٢٠٠ألف
ريال

عطاء التعليمية
بنسبة ( ) %100

تملك واالستحواذ
على حصة مهيمنة من
رأس المال في شركات
التعليم و التدريب
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الدولة
المحل
الرئيس
لعملياتها

الدولة محل
التأسيس

 -18تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة
لكل شركة تابعة
ال ينطبق ،ال يوجد لدى الشركة أسهم أو أدوات دين صادرة لشركاتها التابعة.

 -19وصــــف لسياســـــة الشركـــة فــي توزيـــع
أرباح األسهم
تعتــزم الشــركة االســتمرار فــي توزيــع أربــاح علــى مســاهميها بهــدف تعزيــز قيمــة اســتثماراتهم فيهــا بطرقــة تتماشــي مــع
ـاء علــى األربــاح التــي تحققهــا الشــركة ووضعهــا
تحقــق أهــداف الشــركة ومتطلباتهــا الرأســمالية واالســتثمارية  ،وذلــك بنـ ً
المالــي  ،وحالــة الســوق  ،والمنــاخ االقتصــادي العــام  ،وعوامــل اخــرى  ،تشــمل  :حاجــة الشــركة إلعــادة اســتثمار تلــك
األربــاح  ،ومتطلباتهــا الرأســمالية  ،وتوقعاتهــا المســتقبلية  ،ونشــاطها االقتصــادي  ،واالعتبــارات القانونيــة والتنظيميــة
األخــرى  ،ويتــم توزيــع األربــاح بالريــال الســعودي .
وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة فــإن أي قــرار للمســاهمين بتوزيــع أربــاح نقديــة يجــب أن يصــدر مــن الجمعيــة العامــة
العاديــة بنــاء علــى توصيــات مجلــس االدارة بعــد األخــذ فــي االعتبــار العوامــل المختلفــة الســابق ذكرهــا .
تخضــع عمليــة توزيــع األربــاح الــى قيــود معينــة وفقــا لنظــام الشــركة األساســي الــذي ينــص علــي أن يتــم توزيــع أربــاح
ســنوية صافيــة بعــد خصــم كافــة المصاريــف والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي :
1.يجنــب  %10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور  %30مــن رأس المــال .

المملكة العربية السعودية

2.للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاْ ء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة تجنيــب  %10مــن صافــي األربــاح الســنوية لتكويــن احتياطــي
اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو اغــراض معينــة .
3.يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات اخــرى وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو
يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين وللجمعيــة العامــة العاديــة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي
األربــاح مبالــغ ألنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لمنســوبي الشــركة أو لدعــم مــا هــو قائــم مــن هــذه المؤسســات .
4.يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين ال تقــل عــن  %5مــن رأس المــال المدفــوع كدفعــة أولــى
ويجــوز للمجلــس توزيــع أربــاح مرحليــة.
5.يخصــص بعدمــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن  %5مــن األربــاح الصافيــة المتبقيــة كمكافــآت لمجلــس اإلدارة علــى أن
تكــون هــذه المكافــآت متناســبة مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو .
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دولية

مدارسنــا اثبتــت جودتهــا
محليـــاً وعالميـاً بحصولها
على االعتمادات الدولية
حقـ ـ ـ ــق طموحهـ ـ ـ ــم باختيـ ـ ـ ــارك تعليمه ـ ـ ـ ــم

تقرير مجلس اإلدارة 2022
شركـــــــة عطـــــاء التعليميـــــة
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إن التوزيعــات النقديــة لشــركة عطــاء التعليميــة علــى مســاهميها تعكــس اهتمــام الشــركة بإشــراك مســاهميها الكــرام
فــي نجــاح الشــركة مــن خــال تحقيــق أربــاح متناميــة بالرغــم مــن التوســعات التــي تمــر بهــا الشــركة ،والتــي تتطلــب اســتثمار
الكثيــر مــن النقــد نحــو تعظيــم نمــو الشــركة وتعتــزم الشــركة بتوزيــع اربــاح نقديــة عــن العــام 2022/2021م قدرهــا ××
مليــون ريــال ســعودي ( فقــط ××× مليــون ريــال ســعودي ) أي بواقــع ×××× ريــال للســهم أو بمــا يعــادل ×× %مــن القيمــة
األســمية للســهم.
وفيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها في السنوات االخيرة -:
مليون ريال
توزيعات النقدية الموزعة
عن العام السابق

2022

202١

202٠

20١٩

20١٨

40

40

40

٦٠

٠

األرباح النقدية الموزعة خالل العام (ماليين الرياالت)
٦٠
٤٠

٤٠

٤٠

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢٠

اليملــك أي مــن كبــار التنفيذييــن أي أســهم أو أدوات ديــن للشــركة لكامــل العــام ،وفــي الجــدول التالــي يوضــح عــدد
أســهم «عطــاء» الملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام المنتهــي فــي 2022/07/31م-:

بداية
العام

نهاية
العام

التغير
خالل
السنة

نسبة
التغيير

أدوات
الدين

٠

٤٤٢٠٠

٤٤٢٠٠

٪٠

ال يوجد

أحمد بن ناصر المتعب

٦٠٤٨٠٠٠

٦٠٤٨٠٠٠

٠

٪٠

ال يوجد

عثمان بن طارق القصبي

٧٥٢,١٢٨

٧٧٤,٦٢٨

٢٢,٥٠٠

٪٣

ال يوجد

عبدالله بن طارق القصبي

٣٤٨,١٠١

٣٤٨,١٠١

٠

٪٠

ال يوجد

ثنيان بن سليمان الثنيان

٠

٠

٠

٪٠

ال يوجد

عبد الرحمن البراك

٠

٠

٠

٪٠

ال يوجد

عبداإلله بن صالح آل الشيخ

٠

٠

٠

٪٠

ال يوجد

محمد العطيفي

٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٪٠

ال يوجد

٦٧٢,٠٠٠

٦٧٢,٠٠٠

٠

٪٠

ال يوجد

٠

٠

٠

٪٠

ال يوجد

اسم العضو
طارق بن عثمان القصبي
٠

٢٠١٩

٢٠١٨

 -٢١وصف ألي مصلحـــة في فئـــــة األسهــــــم
ذات االحقيــة في التصويت تعـــود ألشخــــــاص
( عــدا أعضــــــاء مجلـــس إدارة الشركـــــة وكــبــــار
التنفيذيين وأقرباءهم ) أبلغــــــوا الشركـة بتلك
الحقوق بموجب المادة الخامســة و االربعيـــن
من قواعد التسجيل و اإلدارج ،وأي تغييــر في
تلك الحقوق خالل السنة المالية:

فرح بنت أحمد المتعب
عبدالعزيز بن سعيد العمري

ال ينطبــق ،ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات االحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص ( عــدا أعضــاء مجلــس
إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم ) أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة الخامســة و االربعيــن مــن
قواعــد التســجيل و اإلدارج ،وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة:
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 -20توزيعات األرباح

 -٢٢وصــــــــف ألي مصلحـــــــــة وأوراق ماليـــــــة
تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس
إدارة الشركـــــة وكبــــار التنفيذييــــن وأقربائهـــم
في أسهــــم أو أدوات ديـن الشركــــة أو أي من
شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة
أو تلك الحقوق خالل السنة المالية االخيرة:
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كمــا فــي 2022/07/31م فــإن لــدى الشــركة إلــى تمويــات طويلــة األجــل وقصيــرة االجــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية مــن بنــوك محليــة بلغــت 492مليــون ريــال .
تتمتــع الشــركة بعالقــات اســتراتيجية مــع البنــوك المحليــة يســاعدها فــي ذلــك مركزهــا المالــي القــوي ،وفيمــا يلــي بيانــاً
بالتمويــات التــي حصلــت عليهــا الشــركة مــن عــدد مــن البنــوك المحليــة ألغــراض تنفيــذ مشــاريعها:
وقد بلغ الجزء المتداول من التمويالت طويلة األجل نحو  ١٢٣مليون ريال كما في 2022/07/31م.
إن جميع تمويالت الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة األسالمية .

القروض:
الرصيد
القروض
)بالمليون(

الغرض

مدة القرض

في
31/٠٧/2021

قروض من
شركات
مستحوذ
عليها
في
01/08/2021

من

المبلغ المقترض  /المسدد

إلى

المقترض
خالل العام
المالي
2021/2022

الرصيد

المسدد
في
خالل العام
31/٠٧/2022
المالي
2021/2022

الرصيد
القروض
)بالمليون(

الغرض

في
31/٠٧/2021

قروض من
شركات
مستحوذ
عليها
في
01/08/2021

من

دعم رأس
المال العامل

0,0

0,0

2021

2022

37,3

34,3

3,0

موحدة

0,0

0,0

2021

2022

50,0

30,0

20,0

0,0

84,6

2022

2027

84,0

84,6

84,0

مصرف
اإلنماء

شراء مبنى
مدارس
الياسمين

0,0

10,4

2019

2024

0,0

2,6

7,8

مصرف
اإلنماء

بناء مبنى حي
الياسمين

0,0

3,9

2019

2024

0,0

1,0

2,8

الشركة
السعودية
للتمويل

تمويل
إنشاءات
مبنى مدارس
األلسن

0,0

مصرف
الراجحي

السعودي
الفرنسي
البنك االهلي
 قصيراألجل

االستحواذ
بنك اإلمارات على مدارس
المناهج
دبي الوطني
وأمجاد قرطبة

2,6

2020

2023

0,0

1,1

1,5

تمويل
إنشاءات
مبنى مدارس
األلسن

0,0

3,7

2021

2024

0,0

1,2

2,6

وزارة المالية

تمويل إنشاء
مبنى مدارس
الجودة بنين

0,0

3,1

2008

2022

0,0

3,1

0,0

مصرف
اإلنماء

تمويل إنشاء
مبنى مدارس
الجودة بنات

0,0

16,4

2019

2025

0,0

2,5

13,8

بنك اإلمارات
دبي الوطني

سداد قرض
مصرف اإلنماء

0,0

0,0

2022

2027

16,0

0,0

16,0

الشركة
السعودية
للتمويل

تمويل إنشاء
مبنى مدارس
جيل المجد

0,0

0,0

2021

2024

1,5

0,2

1,2

تمويل رأس
المال العامل

0,0

3,1

2020

2024

0,0

2,0

1,0

0,0

2021

2022

11,2

9,2

3,2

127,7

391,2

232,8

492,3

بنك الرياض

شراء
المجموعة
العربية

0,0

0,0

2021

2031

138,0

0,0

138,0

السعودي
لالستثمار

إعادة الهيكلة

96,5

0,0

2021

2026

3,3

0,0

99,8

مصرف
الراجحي

انشاء مجمع
اشبيليا

30,1

0,0

2015

2023

0,0

21,8

8,3

مصرف
الراجحي

السعودي
الفرنسي

شراء مدارس
العلم

40,0

0,0

2021

2027

0,0

7,2

32,8

السعودي
الفرنسي

بناء مجمع
الورود

25,0

0,0

2021

2028

0,0

0,0

25,0

مصاريف
تمويل
مستحقة

1,2

األجمالي

206,1

وزارة المالية

انشاء مجمع
المنصورة

13,3

0,0

2014

2027

0,0

1,9

11,4

بنك الرياض -
قصير األجل

دعم رأس
المال العامل

0,0

0,0

2021

2022

50,0

30,0

20,0
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إلى

المقترض
خالل العام
المالي
2021/2022

المسدد
في
خالل العام
31/٠٧/2022
المالي
2021/2022

وقد بلغ الجزء المتداول من التمويالت طويلة األجل نحو  123مليون ريال كما في 2022/07/31م.
إن جميع تمويالت الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة األسالمية .
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 -٢٣المعلومــــــات المتعلقــــــــة بــــأي قـــــروض
على الشركة ،وكشــف بالمديونيـــة اإلجماليـــة
للشركـــــة و الشركــــــات التابعـــــــة وأي مبالــــــغ
دفعتهـا الشركــــة سداداً لقروض خالل السنـــة
ومبلغ أصل القرض واسم الجهـــة المانحة لهـــا
ومدته والمبلغ المتبقي

مدة القرض

المبلغ المقترض  /المسدد

الرصيد
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 -٢٤وصـــف لفئـــــات وأعــــداد أي أدوات ديــــن
قابلــــة للتحويــــل وأي أوراق ماليــــة تعاقديـــــة
أو مذكــــرات حق اكتتبــــا أو حقــــوق مشابهـــــة
أصدرتــهــــا أو منحتـهـــــا الشركـــــة خــــالل السنة
المالية مع إيضــــاح أي عـــــوض حصلــــت عليـــــه
الشركة مقابل ذلك
ال ينطبــق ،ال توجــد أي فئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتبــاب
أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة

 -٢٦وصـــف ألي استــــرداد أو شــــراء أو إلغــــاء
من جانــــب الشركـــــــة ألي أدوات ديــــن قابلــــة
لالستــــرداد وقيمة األوراق الماليــــة المتبقيـة
مع التمييز بين االوراق الماليــة المدرجـــة التي
اشترتها الشركة أو الشركات التابعة
ال ينطبــق ،ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد وقيمــة األوراق
الماليــة المتبقيــة مــع التمييــز بيــن االوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة أو الشــركات التابعــة.

 -٢٥وصف 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 ينطبــق ،ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات
حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.
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 -٢٧عـــــــدد اجتماعــــات مجلـــس اإلدارة التــــي
عقــــدت خالل السنــــة الماليــة االخيرة وتواريخ
انعقادها ،وسجل حضــور كــل اجتمـــاع موضحـــاً
فيه أسماء الحاضرين
عدد االجتماعات
اسم العضو

الجورة الجديدة***

 -٢٨عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
قامت الشركة بطلب ( )7تقارير لسجل المساهمين خالل العام ،وبيانها كاآلتي:
تاريخ الطلب

سبب الطلب

2021/11/07م

ملف أرباح

2021/11/09م

الجمعية العامة

2021/10/21م

إجراءات الشركات
إجراءات الشركات

االجتماع األول
٢٠٢١/٠٩/٢٨

االجتماع الثاني
٢٠٢١/١١/٠٩

االجتماع الثالث
٢٠٢١/١٢/١٣

االجتماع الرابع
٢٠٢٢/٠٦/٢٠

طارق بن عثمان القصبي

check

check

check

check

2021/10/25م

أحمد بن ناصر المتعب

check

check

check

check

2022/01/18م

إجراءات الشركات

عثمان بن طارق القصبي

check

check

check

check

2022/01/21م

إجراءات الشركات

عبدالله بن طارق القصبي*

check

-

-

-

2022/04/16م

إجراءات الشركات

ثنيان بن سليمان الثنيان

check

check

check

check

2022/04/30م

إجراءات الشركات

عبداالله بن صالح آل الشيخ

check

check

check

check

2022/06/29م

الجمعية العامة

عبدالرحمن بن صالح البراك

check

check

check

check

2022/07/31م

إجراءات الشركات

محمد بن علي العطيفي

check

check

check

check

2022/07/25م

إجراءات الشركات

فرح بنت أحمد المتعب

check

check

check

check

-

check

check

check

عبدالعزيز العمري**

*انتهت عضويته بانتهاء دورة المجلس.
** بدأت عضويته بدءا من دورة المجلس الجديدة في s2021/11/08م
*** دورة المجلس الجديدة بدأت في 2021/11/08م

 -٢٩العقـــود و الصفقـــات التي تمـــت بيـــن
الشركة وطرف ذي عالقة
 ١-29الصفقات التي بين الشركة وطرف ذي عالقة
لم تبرم الشركة أي صفقة مع األطراف ذي العالقة .

www.ataa.sa globe

globe www.ataa.sa

63

62
التقرير السنوي 2022

التقرير السنوي 2022

 ٢-29معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــاً فيها ،أو
كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن
فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة

طرف العقد

طبيعة العمل
أو العقد

قيمة
العقود

أحمد بن ناصر المتعب

إيجار مجمعات
مدارس الشرق
األوسط
العالمية
بالسليمانية
والمروج
ومدارس الفكر

13,596,333

مدة العقود

بدأ العقود بتاريخ
2019/09/01

شروط
العقود

ال توجد
شروط
خاصة

اسم العضو /
كبار التنفيذيين
أو أي شخص
ذي عالقة بأي
منهم .
 أحمد بن ناصرالمتعب
 فرح بنتأحمد المتعب

 -30بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبــه
أحد أعضــــاء مجلس إدارة الشركــــة أو أحـد كبار
التنفيذيين عن أي مكافآت

 -32المدفوعات النظامية المستحقة
2022م

وصف موجز لها
بيان األسباب

المسدد

المستحق حتى نهاية
الفترة المالية السنوية
ولم يسدد

2,594,516

4,745,905

الزكاة المستحقة على
الشركة نظاماً

الضريبة

26,331,999

-

ضريبة القيمة المضافة
المستحقة على الشركة
نظاماً

المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية

29,432,132

7,448,788

التأمينات االجتماعية
على الموظفين بالشركة

البيان

الزكاة

 -33بيان بقيمــة أي استثمارات أو احتياطــات
أنشئت لمصلحــة موظفي الشركــة
ال ينطبق ،ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

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

 -31بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبـه
أحــــد مساهمي الشركــــة عن أي حقــــوق فــي
األربـــاح

 -34يقر مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية
أ-

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب  -أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
ت  -أنه ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ال ينطبق ،ال يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح .
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ال يوجد أي تحفظات من قبل مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية .

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

 -36توصيـــــة مجلـس اإلدارة بتغييــــر مراجــــع
الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين بها
لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين بها

 -37أسهـــم الخزينـــــة المحتفــظ بها مـن قبل
الشركــــــــة وتفاصيــــــــل عـــــــن استخدامـــــــات
هذه األسهـــــم
ال ينطبق ،ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة.

رقم المادة/
الفقرة

نص المادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

/32ب

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

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

38

شروط أمين مجلس اإلدارة

مادة استرشادية ،كما أن أمين المجلس تتوفر
فيه الكفاءة والخبرة الالزمة.

70

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشادية ،تم اعتماد اللجنة في هيكل
الشركة التنظيمي وسيتم تشكيل اللجنة
الحقا

٧١

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشادية ،تم اعتماد المهام
األساسية للجنة وسيتم اعتماد الئحة عمل
اللجنة بعد تشكيلها.

72

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

مادة استرشادية ،ال ينطبق لعدم تشكيل
اللجنة بعد .

2،3/85

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو
نصيباً من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،
وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك
البرامج وإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين .

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

مبادرات العمل االجتماعي

. 1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما
تقدمه من مبادرات في العمل
االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشركات األخرى
ذات النشاط المشابه.

88

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

مادة استرشادية ،تقوم الشركة بالعديد
من المبادرات و البرامج في مجال العمل
االجتماعي وتقوم كذلك باإلفصاح عن تلك
البرامج و المبادرات 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.

. 3اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية
االجتماعية في التقارير الدورية ذات
الصلة بأنشطة الشركة.
. 4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف
بالمسؤولية االجتماعية للشركة.
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 -35تحفظات مراجع الحسابات على القوائم
المالية السنوية

 -38ما طبـــــق من أحكـــــام الئحـــــة حوكمـــــة
الشركــات ومالم يطبق وأسباب ذلك

التقريــــر
السنوي
envelope-open info@ataa.sa

phone-alt 9 2 0 0 0 0 4 5 1

