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 تدعو شــــــركة ا�خـــــليج للتـــدر�ب والتعـــــليم

 (االجتماع االول) طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة عنالعادية غ�� حضور اجتماع ا�جمعية العامة مساهم��ا الكرام إ�� 
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ندالب

 عاديةغ�� جمعية عامة  ا�جمعية اجتماعنوع 

 االجتماع االول  لالجتماع الدعوةعدد مرات 

 االجتماع االول)( عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة  العاديةغ�� ا�جمعية العامة  اجتماعللمشاركة والتصو�ت ��  الكرام مساهم��ا  ليمــــليج للتـــدر�ب والتعــــركة ا�خــش تدعو  عنوان االعالن

 مقدمـــــــــــة
واملقرر ا�عقادها العادية (االجتماع األول) غ�� اجتماع ا�جمعية العامة شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم دعوة  السادة املساهم�ن للمشاركة والتصو�ت �� �سر مجلس إدارة 

افق ١٥/١١/١٤٤٣مساء يوم الثالثاء  ٦٫٣٠بمشيئة هللا �عا�� �� تمام الساعة   .وسائل التقنية ا�حديثة عن ُ�عد باستخدام منظومة تداوال�ي  �� عم ٠٦/٢٠٢٢ /١٤هــــ املو

 ا�عقادم�ان ومدينة 

 ا�جمعية

 مع شارع  ٦٤بمقر الشركة الرئي��ي �شارع رقم 
ً
 ومنظومة تداوال�يبمدينة الر�اض عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة ب�� العليا  ٩مب�ى رقم  العليا العاماملتقاطع شرقا

www.tadawulaty.com.sa 

 https://tadawulaty.com.sa رابط بمقر االجتماع

افق ١٥/١١/١٤٤٣ ا�جمعية ا�عقادتار�خ   م٠٦/٢٠٢٢ /١٤هــــ املو

 PM 03.18 ا�جمعية ا�عقادوقت 

 حق ا�حضور 
ا�حضور االلك��و�ي يحق ل�ل مساهم من املساهم�ن املقيدين �� �جل مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع ب��اية جلسة التداول ال�ي �سبق اجتماع ا�جمعية ��جيل 

 األنظمة واللوائحوالتصو�ت باستخدام منظومة تداوال�ي �� اجتماع ا�جمعية و�حسب 

 ال�عقادالنصاب الالزم 

 ا�جمعية

 إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال ع�� األقل و�ذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع سيتم عقد الغ�� يكون اجتماع ا�جمعية العامة 
ً
عادية �حيحا

 إذا حضره مساهمون يمثلون ر�ع رأس املال ع�� األقلاالجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد 
ً
 .االجتماع األول و�كون االجتماع الثا�ي �حيحا

 جدول أعمال ا�جمعية

ائم املالية  .١ نت�ي ��املا��  عامعن الللشركة التصو�ت ع�� القو
ُ
 م.٢٠٢١-١٢-٣١ امل

نت�ي ��املا��  عامالتصو�ت ع�� تقر�ر ُمراجع حسابات الشركة عن ال .٢
ُ
  م. ٢٠٢١-١٢-٣١ امل

نت�ي املا��  عامال عن الشركة إدارة مجلس تقر�ر  ع�� التصو�ت .٣
ُ
 .م٢٠٢١-١٢-٣١ ��امل

والثالث  لألر�اع (الثا�يوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية ، شركة من ب�ن املر�ح�ن بناًء ع�� توصية �جنة املراجعةالالتصو�ت ع�� �عي�ن مراجع حسابات  .٤

 .وتحديد أ�عابھ م٢٠٢٣العام املا�� والر�ع األول من  م٢٠٢٢من العام املا�� ي) والسنو والرا�ع 

نت�ي املا�� العام عن املساهم�ن ع�� نقدية ار�اح توزيععدم � اإلدارة مجلس توصية ع�� التصو�ت .٥
ُ
ل��ك�� ع�� االستحواذات والتوسعات بقطاع ل م٣١/١٢/٢٠٢١ �� امل

 ملركز الشركة املا��. التعليم وتوف�� التمو�ل الالزم لها
ً
 ودعما

نت�ي ��املا��  عامالالشركة عن دارة إإبراء ذمة أعضاء مجلس ع�� التصو�ت  .٦
ُ
 م.٢٠٢١-١٢-٣١ امل

ن��ي ةاملالي سنةعن الم�افأة ألعضاء مجلس اإلدارة  �سعمائة ألف ر�ال )٩٠٠٫٠٠٠التصو�ت ع�� صرف مبلغ ( .٧
ُ
 .م ٢٠٢١-١٢-٣١ �� ةامل

نت�ي ��املـــــــــا��  عــــامال كمكـافأة ألعضاء �جنـــــــة املراجعـــــــة عن ) مائة وثمانون ألف ر�ال١٨٠٫٠٠٠( التصو�ت ع�� صرف مبلغ .٨
ُ
 م.٢٠٢١-١٢-٣١ امل

نظام الشر�ات، وذلك ملدة ) من املادة ا�حادية والسبع�ن من ١التصو�ت ع�� تفو�ض مجلس اإلدارة بصالحية ا�جمعية العامة العادية بال��خيص الوارد �� الفقرة ( .٩

 للشروط الواردة �� الضوابط واإلجراء
ً
افقة ا�جمعية العامة أو ح�ى ��اية دورة مجلس اإلدارة املفوض أ��ما أسبق، وفقا ات التنظيمية الصادرة عام من تار�خ مو

 لنظام الشر�ات ا�خاصة �شر�ات املساهمة املدرجة
ً
 ".تنفيذا

 (مرفق). االش��اك �� األعمال املنافسة ألعمال الشركة ضوابط ومعاي�� الئحة التصو�ت ع��  .١٠

 (مرفق) .للشركة واملتعلقة بإدارة الشركة ) السا�عة عشر من النظام األسا��ي١٧التصو�ت ع�� �عديل املادة ( .١١

 ( مرفق ) نموذج التوكيل

 التصو�ت االلك��و�ي

 جدول اعمال ع�� بنود عد عن �ُ التصو�ت  تداوال�يامل�جل�ن �� موقع خدمات الكرام بإم�ان املساهم�ن  ســيكون 
ً
 ا�جمعــــةاح يوم ـــــصبمن العاشرة  من الساعةا�جمعية بدءا

افق ٣٤١٤ /١١ /١١  بأنا�جمعية. ��اية وقت ا�عقاد م وح�ى ٢٢٢٠ /٠٦/  ١٠هـ املو
ً
  علما

ً
املساهم�ن باستخدام �جميع  الت�جيل والتصو�ت �� خدمات تداوال�ي متاح مجانا

  https://tadawulaty.com.sa: الرابط التا��

احقية ��جيل ا�حضور 

 والتصو�ت

�جنة الفرز من فرز  ان��اءع�� بنود ا�جمعية ل�حاضر�ن تنت�ي عند أحقية التصو�ت اجتماع ا�جمعية، كما أن أحقية ��جيل ا�حضور الجتماع ا�جمعية تنت�ي وقت ا�عقاد 

 .األصوات

 طر�قة التواصل
 :اإللك��و�يأو عن طر�ق ال��يد  ،١٥٩٣رقم  تحو�لة ٠١١٤٦٢٣٢٦٠رقم هاتف املساهم�ن ع�� ال اتعالق إدارةنأمل التواصل مع  استفسار �� حال وجود أي 

adelamin@alkhaleej.com.sa  

  إضافيةمعلومات 

 أرفاق امللفات امل�حقة

https://tadawulaty.com.sa/
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https://tadawulaty.com.sa/
mailto:adel-amin@alkhaleej.com.sa


 
 

 التوكيل نموذج

 

 الكرام املساهم�ن السادة

 و�عد طيبة تحية

 ا�حديثة، التقنية وسائل ع�� ُ�عد عن العاديةغ��  العامة ا�جمعية �عقد االكتفاء سيتم حيث متوفر غ�� التوكيل نموذج

 لو  املالية، السوق  �� املتعامل�ن سالمة ع�� حرصا وذلك
ً
 �افة تبذلها ال�ي واالح��از�ة الوقائية واإلجراءات �جهوددعما

 ،-COVID )  19( املستجد كورونا لف��وس للتصدي ا�حكومية ا�جهات

 ا�خاص اإللك��و�ي املوقع ع�� وذلك ُ�عد عن اإللك��و�ي التصو�ت استخدام إ�� الشركة مساه�ي جميع ندعو وعليھ

 www.tadawulaty.com.sa :تداوال�ي بخدمة

 .املساهم�ن �جميع مجانا متاح والتصو�ت تداوال�ي خدمة �� الت�جيل بأن علما

افر وتقبلوا  والتقدير التحية و

 شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم                                                                                                                                                   
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  تقر�ر �جنة املراجعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حفظكم هللا ،،،         سعادة / رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة                                                             

 حفظكم هللا ،،،               السادة / مساه�ي شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم                                 
 

 ،، السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ
 

 .�� الشركةورأ��ا �� مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية  م 2021ل�جمعية العامة للمساهم�ن عن العام املا�� تقر�ر �جنة املراجعة  املوضوع:
 

 ال�جنة من الئحة �جنة املراجعة ا�خاصة بالشركة تصدر 14من الئحة حوكمة الشر�ات واملادة  91بناء ع�� مانصت عليھ املادة  
ً
 سنو�ا

ً
تقر�را

وذلك للعرض ع�� ا�جمعية العامة  فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام �� عل��ا صوصنامل ومهامها الختصاصا��ا أدا��ا تفاصيل �شتمل ع��

 .الشركة ��  الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى �� ورأ��ا توصيا��االتقر�ر  هذا  يتضمن أن �ع� ،للمساهم�ن 

 

 : نبذه 
ً
 -املراجعة :�جنة عن مختصرة اوال

من خارج وعضو�ن  غ�� التنفيذي�ناملستقل�ن و  مجلس اإلدارة أعضاء من  اعضو�ن م��، أعضاء  من أر�عةبالشركة تتألف �جنة املراجعة 

ملناقشة  اجتماعاتة بعس)  7م (  2021أجتمعت ال�جنة خالل العام املا�� وقد مختص �� الشؤون املالية وا�حاسبية ، أحدهما ا�جلس 

راجعة ا�حسابات مع املراجع ا�خار�� للشركة مل الدور�ةبخالف أجتماع��ا هذا والتوصية بأعتمادها، القوائم املالية االولية والسنو�ة 

 بخالف أجتماع��ا والتقار�ر  وامل�حوظات ال�ي يقدمها املراجع ا�خار��، 
ً
ة ملتا�عة تنفيذ خطة إدارة املراجعة الداخلية بالشرك الدور�ة معوأيضا

اقبةب املراجعة ةن�ج تختصو املراجعة الداخلية و�دارة ا�خاطر  ،   ةـــــاملالي والقوائم التقار�ر ةـــونزاه المةـس من والتحقق الشركة أعمال مر

املراجعة ا�خاصة بالشركة وما نصت عليھ ال�جنة بجميع املهام واملسؤوليات املذكورة �� الئحة �جنة ، وتقوم  ف��ا ةـــــالداخلي ابةــالرق وأنظمة

 الئحة حوكمة الشر�ات ،

 

:
ً
 - م: 2021أبرز ما قامت بھ ال�جنة من أعمال تدخل �� نطاق أختصاصها خالل العام املا��  ثانيا

  ال�جنة.من قبل  واعتمادها م 2021دراسة القوائم املالية االولية ألر�اع السنة لعام  .1

  شأ��ا.قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة و�بداء رأ��ا والتوصية ��  م 2021السنو�ة لعام القوائم املالية دراسة  .2

 التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية .  .3

 للمعاي� 2021التحقق من أن البيانات املالية املراجعة لعام  .4
ً
  املالية.� الدولية للتقار�ر م الفصلية والسنو�ة قد تم تقديمها وفقا

 شأ��ا،ومتا�عة ما تم ��  م 2021ع�� القوائم املالية لعام ھ مالحظاتتقر�ر مراجع ا�حسابات و دراسة  .5
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 فنية أو وأعمالھ والتحقق من عدم تقديم م2021عام للخطة مراجع حسابات الشركة  دراسة .6
ً
 املراجعة،أعمال  دار�ة تتعارض معإھ أعماال

 ا�حسابات.مراجع  استقالليةوالتأكد من 

 .م2021للعام املا�� للشركة املراجعة الداخلية السنو�ة إلدارة خطة ا�وأعتماد مراجعة  .7

 للشركة للتحقق من فعالي��ا �� أداء االعمال واملهام املنوطة ��ا . األشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية الرقابة و  .8

  �ا . التوصيات الهامة الواردة ف�االجراءات الت�حيحية للم�حوظات و املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ إدارة دراسة تقار�ر  .9

الثا�ي والثالث والرا�ع يق القوائم املالية للر�ع لفحص ومراجعة وتدقم�اتب املراجعة ا�خارجية وذلك دراسة العروض املقدمة من  .10

 والتوصية �شأ��ا �جلس اإلدارة .  .وتحديد أ�عابھ ،م2022والر�ع األول من عام  م.2021لعام املا�� للشركة لوالسنوي 

 ومتا�عة مستجدات نظام ا�حاسبة الدولية وابداء الرأي والتوصية �� شأ��ا .  املتبعة �� الشركة  السياسات ا�حاسبية مراجعة .11

  باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة ومراجعة السياسات الداخلية للشركة . من ال��ام الشركة  التحقق .12

�� مدى كفاية  ورأي ال�جنة بالشركة،تقر�ر �جنة املراجعة �جلس اإلدارة عن نتائج املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  .13

 الشأن.وتوصيا��ا �� هذا ما قامت بھ ال�جنة من أعمال إضافة إ��  م،2021نظام الرقابة الداخلية وذلك للعام املا�� 

 و�لها ال��ا مجلس إدارة الشركة . هذا باالضافة ا�� قيام ال�جنة بتنفيذ أي مهام أخرى ي .14

 

 ا : رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية �� الشركة ثالث

 عن رأ��ا �� شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  104بناء ع�� ما نصت عليھ املادة 
ً
من نظام الشر�ات من ضرورة إعداد �جنة املراجعة تقر�را

ة الداخلية من قبل فر�ق عمل املراجع واملقدمةم 2021�عد إطالع �جنة املراجعة ع�� تقار�ر املراجعة الداخلية خالل عام و و�ناء عليھ  الشركة،�� 

لم يتب�ن ل�جنة املراجعة وجود أي ضعف جوهري �� نظم و�جراءات الرقابة الداخلية ال�ي  ا�خار��،املع�ن من قبل �جنة املراجعة وتقر�ر املراجع 

 وضع��ا الشركة، كما أن النظام ا�حاس�ي والرقا�ي مناسب �حجم و�شاط الشركة، 
 

 

�� ضــــــــــــوء مــا ورد �� تقــار�ر املراجعــة الــداخليــة الصـــــــــــــادرة خالل العــام ومــا تم مراجعتــھ ومنــاقشــــــــــــتــھ من مواضــــــــــــيع خالل  وترى �جنــة املراجعــة

اقب��ا بصـــــــــورة فعالية وكفاءة عالية  ذات م2021ركة خالل العام املا�� لشـــــــــالرقابة الداخلية املطبقة �� ا أن إجراءاتأجتماعات ال�جنة  و�تم مر

 قصور �� إجراءات الرقابة الداخلية يقت��ي التنبيھ إليھ أو اإلفصاح عنھ.  مالحظات جوهر�ة أو ال توجد لد��ا أية منتظمة و 

 
 

 ،، وتفضلوا بقبول خالص التحيھ والتقدير 

 
ً
 م 10/04/2022 ��:تحر�را

 املراجعة   جنةرئيس �

 الدكتور / عبد هللا بن صغ��  محمد ا�حسي�ي 
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	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
	الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي 2021 م ورأيها في مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
	اولاً : نبذه مختصرة عن لجنة المراجعة :-
	تتألف لجنة المراجعة بالشركة من أربعة أعضاء ، عضوين منها من أعضاء مجلس الإدارة  المستقلين وغير التنفيذيين وعضوين من خارج المجلس أحدهما مختص في الشؤون المالية والمحاسبية ، وقد أجتمعت اللجنة خلال العام المالي 2021 م ( 7 ) سبعة اجتماعات لمناقشة القوائم ال...
	ثانياً: أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق أختصاصها خلال العام المالي 2021 م: -
	1. دراسة القوائم المالية الاولية لأرباع السنة لعام 2021 م واعتمادها من قبل اللجنة.
	2. دراسة القوائم المالية السنوية لعام 2021 م قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
	3. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
	4. التحقق من أن البيانات المالية المراجعة لعام 2021 م الفصلية والسنوية قد تم تقديمها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
	5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية لعام 2021 م ومتابعة ما تم في شأنها،
	6. دراسة خطة مراجع حسابات الشركة للعام 2021م وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تتعارض مع أعمال المراجعة، والتأكد من استقلالية مراجع الحسابات.
	7. مراجعة وأعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية للشركة للعام المالي 2021م.
	8. الرقابة والأشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتحقق من فعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها .
	9. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملحوظات والتوصيات الهامة الواردة فيها .
	10. دراسة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة الخارجية وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للشركة للعام المالي 2021م. والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابه. والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة .
	11. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة  ومتابعة مستجدات نظام المحاسبة الدولية وابداء الرأي والتوصية في شأنها .
	12. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة السياسات الداخلية للشركة .
	13. تقرير لجنة المراجعة لمجلس الإدارة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وذلك للعام المالي 2021م، إضافة إلى ما قامت به اللجنة من أعمال وتوصياتها في هذا الشأن.
	14. هذا بالاضافة الي قيام اللجنة بتنفيذ أي مهام أخرى يوكلها اليها مجلس إدارة الشركة .
	ثالثا : رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
	بناء على ما نصت عليه المادة 104 من نظام الشركات من ضرورة إعداد لجنة المراجعة تقريراً عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وبناء عليه وبعد إطلاع لجنة المراجعة على تقارير المراجعة الداخلية خلال عام 2021م والمقدمة من قبل فريق عمل ال...
	وترى لجنة المراجعة في ضوء ما ورد في تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام وما تم مراجعته ومناقشته من مواضيع خلال أجتماعات اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2021م ذات فعالية وكفاءة عالية ويتم مراقبتها بصورة من...
	وتفضلوا بقبول خالص التحيه والتقدير  ،،
	تحريراً في: 10/04/2022م

