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ة إدراج  كة" ش.م.ع تعليم القابضة  أسهمإعالن بشأن نشر ي المالي أو "المجموعة" )"الشر ي سوق دب 
 
 ( ف

 

كة    اسم الشر

 تعليم القابضة ش.م.ع. 

 تفاصيل السجل التجاري 

 591478رقم رخصة 

 رأس المال 

ي تاري    خ اإلدراج ليكون بقيمة : رأس المال •
كة ف  درهم (  مليار)   1.000.000.000  ُحدد رأس مال الشر

ي موزع عىل عدد  
   سهم مدفوعة  ( مليار)   1.000.000.000إمارات 

 
درهم    1  بالكامل، بقيمة اسمية نقديا

ي ) 
ي إمارات 

 ( لكل سهم. درهم امارات 

 بيان تطور رأس المال  

كة كة عند االنتهاء من الطرح  :هيكل رأس مال الشر  هيكل رأس مال الشر

المدفوع   كة  الشر مال  عدد (  مليار)   1.000.000.000  بقيمةرأس  عىل  موزع  ي 
إمارات  درهم 

ي درهم )  1بقيمة  سهم (  مليار)   1.000.000.000
 ( لكل سهم. درهم امارات 

كة تمثل و   وجميعها أسهم عاديةسهم،   ( مئتان وخمسون مليون)   250،000،000عدد  بطرح    قامت الشر

ون بالمائة)  %25نسبة  كة ( من إجمالي خمس وعشر  . رأس مال الشر

ي 
 
كةبيان كبار المساهمي   ف كة وعدد األسهم المملوكة  %5 ومالكي  الشر  أو أكثر من أسهم الشر

 قبل الطرح

نوع  الجنسية  االسم
 األسهم

إجمالي قيمة   عدد األسهم
 األسهم*

نسبة  
الملكية من  

المال رأس   

كة الص               كو    شر
 الوطنية

135،800،172 عادي اإلمارات دولة  135،800،172  23.04 %  
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ال           م           ال  ك           ة  شر
ي  
دايريك      ت إ وي  

 ليميتد  2

465،373،136 عادي اإلمارات دولة  465،373،136  18.18 %  

ال           م           ال  ك           ة  شر
ك  اتات  ال خ. . .  
ب  م  ث        اب        ة   ت  ع  م        ل 
ح                             أم                

ع      ام     للس               ي      د  
م   م        د   س                ع        د 
 فوزي الخياط

480،267،76 عادي اإلمارات دولة  480،267،76  10.17 %  

ال         م                   م         وع         ة 
ال               ت                               اري               ة  

 . .  لالستثمار ذ 

720،494،72 عادي اإلمارات دولة  720،494،72  9.67%  

س                   ع        د   اح    م        د 
ف       وزي   م               م        د 

 الخياط

000،920،62 عادي اإلمارات دولة  000،920،62  8.39%  

ا م        ارات   ت        ن          
 ا سالمي 

000،000،50 عادي اإلمارات دولة  50،000،000 6.67%  

 بعد الطرح

نوع  الجنسية  االسم
 األسهم

إجمالي قيمة   عدد األسهم
 األسهم*

نسبة  
الملكية من  
 رأس المال 

كة الص               كو    شر
 الوطنية

135،800،172 عادي اإلمارات دولة  135،800،172  17.28 %  

ال           م           ال  ك           ة  شر
ي  
دايريك      ت إ وي  

 ليميتد  2

465،373،136 عادي اإلمارات دولة  465،373،136  13.64 %  

ال           م           ال  ك           ة  480،267،76 عادي اإلمارات دولةشر  480،267،76  7.63%  
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ك  اتات  ال خ. . .  
ب  م  ث        اب        ة   ت  ع  م        ل 
ح                             أم                

ع      ام     للس               ي      د  
م   م        د   س                ع        د 
 فوزي الخياط

ال         م                   م         وع         ة 
ال               ت                               اري               ة  

 . .  لالستثمار ذ 

720،494،72 عادي اإلمارات دولة  720،494،72  7.25%  

س                   ع        د   اح    م        د 
ف       وزي   م               م        د 

 الخياط

000،920،62 عادي اإلمارات دولة  000،920،62  6.29%  

ا م        ارات   ت        ن          
 ا سالمي 

000،000،50 عادي اإلمارات دولة  50،000،000 5%  

ا سمية*استنادا عىل القيمة   

كة    نظرة عامة عن الشر

الم موعة عد 
ُ
لم احل    ت ة  المتمب   التعليمية  الخدمات  مقدمي  أ بر  الم حلة    K-12أحد  إل  ال وضة  )من 

ي  
ي اإلمارات العربية المت دة، حيث تمتل  كما ف 

 26م  ظة تتكون من    2022أغسطس    31الثانوية( ف 

ي    10مدرسة تشمل  
ي ذل  منشأة خاصة لتعليم األط ال ف 

ة مملوكة ومدارة، بما ف  مدارس خاصة متمب  

سيسية الثانية من التعليم( لألط ال من  السنوات المبك ة )خدماتها من م حلة ال وضة إل الم حلة التأ

ا ة مع ال كومة    16"(، والسنوات المبكرة عم  ثالث سنوات )" مدرسة من المدارس القائمة عىل الشر

ي يتم تشغيلها نيابة عن جهات حكومية. 
 وال  

 ( المدارس:  من  نوع     الم موعة  و) 1تدي   ة  المتمب   المدارس  مع 2(  اكات  الشر عىل  القائمة  المدارس   )

ي السنة الدراسية  ج
مدرسة، تتكون من   18، تضمنت م  ظة الم موعة  2022-2021هات حكومية. ف 

يتم    10 ي  أتوظ ر ي 
ف  التعليمية  اكات  الشر لمدارس  تابعة  مدارس  وست  ومدارة،  مملوكة  ة  متمب   مدارس 

بالنياب تشغيلهما  يتم  ي  دتر لمدارس   
تابعت    ومدرست     والمع فة  التعليم  دائ ة  عن  نيابة  عن تشغيلها  ة 

"( المع فة  المعرفةمؤسسة صندوق  العا  مؤسسة صندوق  القطاع     ت     ا ة  الشر ت نامج  إطار  ي 
ف   )"
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 والخاص. 

ي  
  27,407مدرسة بقاعدة طالتية تضم    26، تمتل  الم موعة م  ظة تضم  2022أغسطس    31كما ف 

ا وهيئة تدريس تتألف من   ي العا  الدراسي    1.721طالب 
ي  .  2023-2022مدرس ف 

،  2022أغسطس    31كما ف 

ة خمس مدارس تقد  منهج البكالوريا الدولية، و  مدارس تقد    ارب  عتضمنت م  ظة الم موعة المتمب  

ا   ا تريطاني  ي ذل   منه  
ا)بما ف  ا تريطاني  ي السنوات األول تقد  منه  

، ومدرسة  )منشأة لتعليم األط ال ف 

ة للم موعة  واحدة تقد  منه ا. تضم م  ظة المدارس المتمب   ا أمريكي 
ا    12.466معلم    و  952   طالب 

ي  
ف   كما 

ً
مع جهات 2022أغسطس    31مس ال اكات  الشر القائمة عىل  المدارس  بم  ظة  يتعلق  ما  ي 

ف   .

الدراسي    حكومية ي  2023-2022للعا  
ف  الم موعة، كما  فقد كانت  تسع  2022أغسطس    31،  تدي    ،

ل تابعة  عدد  مدارس  بلغ  والمع فة حيث  التعليم  دائ ة  عن  نيابة  ي  أتوظ ر ي 
ف  التعليمية  اكات  الشر مدارس 

المس ل      ت      10.595الطالب  ا ة  الشر ت نامج  إطار  ي 
ف   " ي دتر "لمدارس  تابعة  مدارس  وثالث  ا، 

طالب 

  1.940القطاع    العا  والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المع فة حيث بلغ عدد الطالب المس ل     

ا ة ت    القطاع    العا  والخاص نيابة عن مؤسسة اإلمارات للتعليم  طال ا، وأرب  ع مدارس قائمة عىل الشر ب 

ي إطار مبادرة مدارس األجيال )"مؤسسة اإلماراتالمدرسي )"
ي أطلقتها وزارة مدارس األجيال"( ف 

"( ال  

بية والتعليم ا ت ادية حيث بلغ عدد الطالب المس ل     
ا إل أن المدارس القائمة طالب. نظ     2.406الب 

الدراسي   العا   ي 
ف  مؤسسة  حكومية  جهات  مع  اكات  الشر للنمو 2020-2019عىل  ف صة  تمثل  فإنها   ،

امن مع تطور تل  المدارس.  ي إي ادات الم موعة وأرباحها بالب  
 المستقبىلي وإمكانية زيادة مساهمتها ف 

 تاري    خ المجموعة 

ي عا  
كة تيكون لإلدارة ذ. .  وبدأت عملياتها الت ارية من خالل ت  2003تأسست الم موعة ف  أسيس شر

سبتمبر   ي 
للبنات،    2005ف  األمريكية  األكاديمية  إنشاء  مع  إديوكيشن"  "تيكون  الت ارية  العالمة  ت ت 

ا باسم مدرسة أب تاون الدولية(، ومدرسة حديقة األط ال     - ومدرسة أب تاون ا تتدائية )المع وفة حالي 

  ، ي الم تمع األخض 
الدولية( ف  ا باسم مدرسة جرين فيلد  )المع وفة حالي  ي 

ومدرسة جرين فيلد كميوني  

، ومدرسة ال احة الدولية   ي ي خالل حرم الحدائق  -مدرسة الراحة الدولية  ح   ال دائق )"  -دتر ي أتوظ ر
"( ف 

ة الممتدة من   ي سبتمبر  2007إل    2005ال ب 
، ، أج ت الم موعة لعملية إعادة هيكلة للم2007. ف  ساهم   

كة مدارس خ. . ( عىل كامل أسهم  ا باسم شر
 
ع ف سابق

ُ
ي كانت ت

كة )ال   حيث است وذت بموجبها الشر

كة تعليم خ. .  ع ف باسم شر
ُ
ت ي كانت 

كة تعليم ذ. .  )ال   ي كانت  شر
كة تعليم لإلدارة ذ. .  )ال   ( وشر

ا باسم تيكون لإلدارة ذ. . (.  
 
ع ف سابق

ُ
كة مساهمة خاصة  ت كة اعمالها كشر ، مارست الشر منذ ذل  ال    

كة مساهمة عامة بموجب ق ار جمعيتها العمومية التأسيسية   نوفمبر   23تتاري    خ  ح   إعالن ت ولها إل شر
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2022. 

كة تعليم   ال دوليوضح   التالي م  ظة المدارس ال الية للم موعة حسب سنة ا نضما  إل م  ظة شر

ي كل مدرسة:  والمنهج الدراسي 
 المقد  ف 

كة  سنة  المدرسة  م االنضمام إل محفظة شر
 تعليم

 المنهج الدراسي 

1.  
يطانية    البر ي  دتر تالل    -مدرسة 

 اإلمارات
ي  2005

يطات   البر

2.  
 البكالوريا الدولية 2005 مدرسة أب تاون الدولية  

3.  
 األمريكي  2005 األكاديمية األمريكية للبنات

4.  
ال احة   ح      -الدولية  مدرسة 

 ال دائق 
 البكالوريا الدولية 2006

5.  
 البكالوريا الدولية  2007 مدرسة جرين فيلد الدولية

6.  
ا   البكالوريا الدولية 2010 مدرسة البكالوريا ب مب 

7.  
يطانية البر ي  دتر   للتعليم   مدرسة 

ا بار   –المبك   جمب 
ي  2014

يطات   البر

8.  
يطانية  ي البر ا بار    -مدرسة دتر ي  2015 جمب 

يطات   البر

9.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   الوطن  مدرسة –أتوظ ر
 األمريكي  2019

10.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   السال  مدرسة –أتوظ ر
 األمريكي  2019

11.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   روضة الناي ة  مدرسة –أتوظ ر
 األمريكي  2019

12.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   روضة الو ء  -أتوظ ر
 األمريكي  2019

13.  
الدولية   ال احة  مدينة    -مدرسة 

 خلي ة 
 البكالوريا الدولية 2020

14.  
شاء   البر ي  دتر وع    -مدارس  مشر

العا   القطاع     ت     ا ة  الشر
ي  ي دتر

 والخاص ف 

 األمريكي  2021

15.  
ي م دف  ا ة    -مدارس دتر وع الشر مشر

ي  ي دتر
 ت    القطاع    العا  والخاص ف 

 األمريكي  2021

16.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   روضة الوفاء  -أتوظ ر
 األمريكي  2021

17.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   الرياض  -أتوظ ر
 األمريكي  2021

18.  
الشبا   ند  ي  دتر وع    -مدارس  مشر

العا   القطاع     ت     ا ة  الشر
ي  ي دتر

 والخاص ف 

 األمريكي  2022

19.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   األحد  -أتوظ ر
 األمريكي  2022

20.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   العز   -أتوظ ر
 األمريكي  2022
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21.  
ي  
ف  التعليمية  اكات  الشر مدرسة 

ي   روضة ال  سان  -أتوظ ر
 األمريكي  2022

22.  
 األمريكي  2022 ال  قان  -أجيالمدرسة 

23.  
 األمريكي  2022 آل مكتو  - أجيالمدرسة 

24.  
 األمريكي  2022 الق ائن -أجيالمدرسة 

25.  
 األمريكي  2022 المطاف  - أجيالمدرسة 

26.  
ي عا    1977 مدرسة جبل عىلي 

)تم ا ست واذ عليها ف 
2022 ) 

ي 
يطات   البر

 

 

كة   النشاط الرئيسي   للشر

ي أسست من أجلها مت قة مع أحكا  القوان    والق ارات المعمول تها    األساسيةتكون األغ اض   •
ال  

:  داخل   كة، عىل الن و التالي
ا لعقد التأسيس والنظا  األساسي للشر

 
 اإلمارات العربية المت دة، وفق

وعات التعليمية وإدارتها  • ي المشر
 ؛ا ستثمار ف 

وعات الت ارية وإدارتها؛ و  • ي المشر
 ا ستثمار ف 

وعات الصناعية وإدارتها • ي المشر
 .ا ستثمار ف 

كة المكتب الرئيسي و   فروع الشر

ي  
كة ف  ا، ص.ب.  105مكتب رقم  يقع المق  ال ئيسي للشر ي بالزا، شارع شاطئ جمب  ، الطاتق األول، سنتشر

، اإلمارات العربية المت دة76691 ي  . ، دتر

ي اإلمارات العربية 
كة أي ف وع ف   المت دة أو الخارج. ليست للشر

كات التابعة   الشر

 . 1ي جر ا طالع عىل المل ق 

 أعضاء مجلس اإلدارة  
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 المنصب  الجنسية  الميالد  تاري    خ االسم

خالد أحمد حميد  السيد/ 

 *مط  الطاي  

 رئيس م لس اإلدارة  اإلمارات العربية المت دة  1977

عادل م مد صالح السيد/ 

ي 
 *الزرعوت 

  م لس اإلدارة  نائب رئيس اإلمارات العربية المت دة  1957

سعادة/ هالل سعيد سالم  

 *سعيد الم ي

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1976

السيد/ عام  سعد م مد  

 فوزي الخياط

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1968

احمد سعد م مد  السيد/ 

 *فوزي الخياط

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1972

ي  
السيد/ اياد إسماعيل سب  

 *مشعل

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1972

عبدهللا  م مد  السيد/ 

ي 
 *عبدال حمن الشابات 

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1991

م مد   / سعادة عبدهللا 

 *عبدهللا م مد العور

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1979

م مد  رحاب  السيدة/ 

 * حس    لوتاه

 عضو م لس إدارة  اإلمارات العربية المت دة  1969

 مالحظات: 

 ( إل أن عضو م لس اإلدارة "مستقل" بموجب قواعد ال وكمة. *. يشب  ال مز ) 1

2 .  . جميع أعضاء م لس اإلدارة غب  تن يذي   
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  أعضاء   أو  اإلدارة  م لس  أعضاء  من عضو  أي  عىلحكم باإلفالس أو ت تيب صلح واق من اإلفالس   يصدر   لم

كة  التن يذية اإلدارة  . للشر

 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

كة    ممنذ تعيانهأعضاء م لس اإلدارة    يتلق  لم   نوفمبر   23تتاري    خ  من قبل ال معية العمومية التأسيسية للشر

كة.  أي 2022  مكافآت من الشر

ة عن لمحةيلي  وفيما  ات الذاتية السث   كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة: ل والخث 

 رئيس مجلس اإلدارة  –خالد أحمد حميد مطر الطاير 

كة الطاي    كة المختصة تت ارة الت زئة لم موعة الطاي ، خالد الطاي  هو العضو المنتدب لشر إنسي نيا، الشر

كة الطاي  إنسي نيا أ بر من  2019ح   عا     2011منذ تعيانه ك ئيس تن يذي لها من عا     60. تمثل شر

 عالمة ت ارية فاخ ة، منها عالمات ت ارية تمثل نمط حياة والمعيشة ال اخ ة، ال مال والضيافة. 

كونتيننتال حاليا يشغل خالد منصب   إنب  إدارة م موعة  ي م لس 
تعليم، وهو عضو ف  إدارة  رئيس م لس 

ي المملكة العربية السعودية، و عضو 
ي وزارة الثقافة ف 

ي م لس إدارة هيئة األزياء ف 
للم الت الت ارية، وعضو ف 

ي لالق ي غ فة دتر
ي م موعة عمل قطاع الت زئة ف 

ي لالقتصاد ال قمي وعضو ف  ي م لس إدارة غ فة دتر
 تصاد. ف 

ي  
ف  للم موعة  عا   الطاي  كمدي   م موعة  إل  انضمامه  ناشئة  2005قبل  نت  إنب  كة  شر خالد  أسس   ،

كة ا مارات للخدمات المالية.  ي اند كو، وشر كة ما يب   ي شر
 )ما وو (، وعمل ف 

ي دولة اإلمارات كما  بعض    ليشغ
كات مساهمة عامة ف  ي م الس إدارة شر

أعضاء م لس اإلدارة عضوية ف 

 :  يىلي

ي دولة اإلمارات  العضوية   االسم
 
كات المساهمة ف ي مجالس إدارة الشر

 
 ف

عادل م مد صالح السيد/  

ي 
 الزرعوت 

كة الوطنية للتأمينات العامة عضو م لس إدارة  خ. .ع.   الشر

سعادة/ هالل سعيد سالم  

  سعيد الم ي

 عضو م لس إدارة إعمار العقارية خ. .ع. 

ي المالي   رئيس م لس إدارة سوق دتر

م مد    / سعادة عبدهللا 

 عبدهللا م مد العور 
 عضو م لس إدارة إعمار للتطوي  خ. .ع. 
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ي الو  
كات وا قتصاد من كلية بابسون ف  ي ريادة األعمال وتمويل الشر

يات  حصل خالد عىل بكالوريوس العلو  ف 

 . 1999المت دة عا  

ي 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة -عادل محمد صالح الزرعوب 

، وهي واحدة من أ بر متاج  الت زئة ال اخ ة   ي  اإلداري ومؤسس م موعة ري ولي
ي هو الشر

عادل الزرعوت 

ق األوسط، ولها أ بر من   ي الشر
ي اإلمارات العربية المت دة والب رين  400ف 

 .والكويت وعمان وقط     من ذ تيع ف 

ي 
ي جميع أن اء المنطقة حيث انه عضو م لس إدارة فعال ف 

ي مختلف المناصب ف 
ة ف  ي خبر

للسيد الزرعوت 

رئيس  ونائب  ري ولي  م موعة  إدارة  م لس  وهو عضو  والخاصة.  العامة  المساهمة  كات 
الشر من  العديد 

كات التأم     ، إحدى أ بر شر كة الوطنية العامة للتأم    ي اإلمارات العربية المت دةم لس إدارة الشر
 . ف 

ي هو  
ي هو مؤسس ونائب رئيس م لس اإلدارة ورئيس الل نة التن يذية لتعليم. السيد الزرعوت 

السيد الزرعوت 

ي لل ولف. عضو م لس إدارة الل نة   العا  لالت اد الع تر
أيضا نائب رئيس ات اد اإلمارات لل ولف، واألم   

 . العربية المت دة  األولمبية الوطنية لدولة اإلمارات

ال فلوريدا بالو يات المت دة األمريكية.  ي بكالوريوس التمويل من جامعة سنب 
 ي مل السيد الزرعوت 

 سعادة/ هالل سعيد سالم سعيد المري

ي الم لس 
، وهو عضو ف  ي يشغل سعادة هالل سعيد الم ي منصب المدي  العا  لدائ ة ا قتصاد والسياحة بدتر

، ي ي لالستثمارات ال كومية، والمدي  العا  لسلطة م كز    التن يذي إلمارة دتر وعضو م لس إدارة مؤسسة دتر

ي الت اري العالمي   .دتر

، كما أنه عضو   2021وقد تم تعي    الم ي خالل شه  نوفمبر   ي المالي بمنصب رئيس م لس إدارة سوق دتر

ي الل نة العليا ل "إ كسبو  
،    2020ف  ي ي م لس إدارة غ فة ت ارة وصناعة دتر

 ف 
 
"، إضافة إل كونه عضوا ي دتر

 ."تعليم"وإعمار العقارية، ومؤسسة  

والمسؤول المها   من  بالكثب   الم ي  الوجهة  يقو   لتكون  ي  دتر مكانة  تعزيز  إل  م ملها  ي 
ف  تهدف  ي 

ال   يات 

ي  ي عىل تطور ونمو اقتصاد دتر فيه، وبما ينعكس بشكل إي اتر
 .الم ضلة لالستثمار، واألعمال، والب 

ي معتمد من  
ي إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال، كما أنه م اسب قانوت 

ي مل الم ي درجة الماجستب  ف 

ا الم اسب     ي م ا ت عدة،  معهد 
ف  المتنوعة  ات  الخبر من  بم موعة  ويتمتع  وويلز،  ا 

إن لب  ي 
ف  لقانوني    

آند   ي  ي م ال خدمات استشارات األعمال مثل "ما يب  
العالمية ف  كات  الشر أ كبر  ي 

ف   
 
أنه عمل سابقا حيث 

ي  ي إ  جر " و"كيه تر ي
 ."كومبات 
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 عامر سعد محمد فوزي الخياط 

الماجست الخياط حاصل عىل درجة  المت دة، عام   بالو يات  ف( من جامعة ستان ورد  الشر )مع م تبة  ب  

يال كوليدج، المملكة المت دة ي الهندسة المدنية من إمبر
ف( ف   .وبكالوريوس )مع م تبة الشر

كة الخياط لالستثمار،  ي شر
وبص ته العضو المنتدب، فقد لعب  السيد عام  الخياط هو العضو المنتدب ف 

ي حلول ال
ا ف  ا رئيسي  ي  دور 

كة عائلية متنوعة تعمل ف  كة الخياط لالستثمار هي شر
نقل والتطوي  العقاري.  شر

قطاعات متعددة تشمل البيع بالت زئة وال عاية الص ية والمقاو ت واللياقة والخدمات البائية والسيارات 

 . وا ستثمارات

ي م كز شارقة لالستثمار،  
كة  عالوة عىل ذل ، عام  الخياط هو عضو م لس إدارة ف  ي شر

والعضو المنتدب ف 

ي ت انسمار 
ي  الخياط للسيارات، ونائب رئيس م لس اإلدارة ف 

ي كاتاتال ونائب رئيس م لس اإلدارة ف 
 . ريل  

 احمد سعد محمد فوزي الخياط 

ي ا قتصاد النقدي )الضافة الم كزية( من كلية لندن لالقتصاد  
(، LSE)) (بعد التخرج بدرجة البكالوريوس ف 

ي ا قتصاد الدولي  Yale University)) (ذهب أحمد الخياط إل جامعة ييل  
( حيث أكمل دراسته العليا ف 

ي عا  
 .  1994واقتصاديات التنمية ف 

كة عائلية متعددة الم ا ت ومق ها يشغل احمد الخياط منصب المدي  العا ي الخياط لالستثمار، وهي شر
  ف 

. خالل العا    ي ي دتر
كة ت انسما   2006ف  ، المتخصصة    )( Transmak) (، كان أحد المستثمرين المؤسس    لشر

كة تعليم.   ي شر
ي م لس إدارتها كما كان أحد المستثمرين المؤسس    ف 

ا ف  ي تأجب  معدات البناء ، و  يزال عضو 
ف 

ي الل نة التن يذية لها بدون انقطاع منذ إنشائها. 
ا ف  ي م لس اإلدارة وعضو 

ا ف  كما يشعل أحمد   واستم  عضو 

ي العا  
ي قطاع الطاقة الشمسة أسسها ف 

كة ناشئة ف  كة صن إن موشن، وهي شر
ي شر
الخياط منصب ال ئيس ف 

ي كولو 2017 كاه بكل من مكت ر
ي وشر كة ما يب   ي ح   العا  . وقبل ذل ، عمل كزميل مع شر  .  2003نيا ودتر

ي منظمة ال ؤساء الشباب منذ العا  
.   2014هو عضو ف   وكذل  زميل جمعية اس ر 

ي مشعل 
 اياد إسماعيل سبت 

ة   اياد مشعل بخبر كة   25يتمتع  ي شر
التن يذي لالستثمار ف  ال ئيس  والتمويل وهو  ي م ال ا ستثمار 

عاما ف 

كة وإعادة التوازن إل م  ظتها   اتي ية ا ستثمارية للشر الصكو  الوطنية والمسؤول عن تطوي  وتن يذ ا سب 

وا الثابت واألسهم  الدخل  أدوات  ي ذل  
بما ف  أنماط األصول  العديد من  المكونة من  لعقارات ا ستثمارية 

ها م ليا وعالميا.   والملكية الخاصة وغب 

لدى  افريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر استثمارات  ورئيس  المنتدب  العضو  منصب  اياد  شغل  ذل ،  قبل 

ي المقا  األول عىل    أ بر م موعة ال اشد واحدة من  
ي المملكة العربية السعودية. كان ت كب   اياد ف 

التكتالت ف 
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ي ذل   أسواق األسهم الخاصة والع 
كات بما ف  ي م لس إدارة العديد من الشر

ي المنطقة ومثل الم موعة ف 
امة ف 

كات الصناعية.   ي التعليم العالي واألدوية والمواد الغذائية والمستش يات البنو  والشر
كات متخصصة ف   شر

ي قبل انضمامه لم موع  ي دتر
ي تن  جوليوس باي  ومق ه ف 

ة كما شغل قبل ذل ، منصب المدي  التن يذي ف 

أوائل صناديق   أطلق ال اشد، حيث   من  واحد  وهو  افريقيا  األوسط وشمال  ق  الشر اونكس  وادار صندوق 

ق األوسط وشمال افريقيا. كما قد  المشورة للعمالء بشأن تخصيص  ي منطقة الشر
الت وط المتخصصة ف 

ي وقت ساتق شغل منصب رئيس إدارة األصول لدى م 
 موعة اطلس األصول العالمية واختيار المنت ات. وف 

ي  ي م موعة البن  الع تر
ق األوسط وشمال افريقيا ف  ي األردن ورئيس إدارة األصول لمنطقة الشر

ا ستثمارية ف 

ي ذل  صندوق  
ته المهنية، قا  اياد تتأسيس وإدارة العديد من صناديق ا ستثمار بما ف  . خالل مسب  ي   أسهم دتر

ي    (CFA)هو م لل مالي معتمد  وصندوق ت وط وصندوق اسهم خاصة وصندوق عقاري مباشر و 
وعضو ف 

ي    أكمل.  1999منذ العا     CFAمعهد  
ف ف  ي إدارة ا عمال وبكالوريوس مع م تبة الشر

اياد ج جة الماجستب  ف 

 الم اسبة وإدارة ا عمال من ال امعة األردنية.  

ي 
 محمد عبدهللا عبدالرحمن الشيباب 

ي مكتب العائلة لم موعة عيس صالح الق ق، وهي م موعة مق ها اإلمارات 
ي أس م مد عبد هللا الشابات 

كة تمثل أ بر من  27م العربية المت دة تض  .عالمة ت ارية عالمية  370شر

ال كومي  ي لالستثمارات  دتر ي مؤسسة 
ذل ، عمل م مد ف  ،   (ICD)قبل  ي  دتر ا ستثماري ل كومة  الذراع   ،

 حيث قا  تتغطية ا ستثمارات العقارية الم لية و العالمية للمؤسسة. 

ي م لس إدارة مؤسسة صندوق المع فة باإلضافة إل  
ي مؤسسة  وهو عضو ف 

ي ل نة ا ستثمار ف 
ا ف  كونه عضو 

 .الصكو  الوطنية 

األعمال إدارة  وماجستب   المت دة  الو يات  ي 
ف  تنتىلي  جامعة  من  المالية  العلو   بكالوريوس  م مد   ي مل 

(MBA)  ي المملكة المت دة
 .من كلية لندن لألعمال ف 

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد العور   / سعادة

ي حكومةيشغل عبدهللا م مد العو 
 منصب المدي  التن يذي لمؤسسة صندوق المع فة ف 

 
.   ر حاليا ي  دتر

ي العا   
ي المالي العالمي ف  ته 2009شغل العور قبل ذل  مها  ال ئيس التن يذي لسلطة م كز دتر . وخالل مسب 

ي امتدت ال  
ا ، تول العور مناصب تن يذية متعددة مست يد2004سنوات اتتداءا من العا     8المهنية، ال  

ي وإدارة عمليات التشغيل وال قابة المالية ومساهما   اتيجر
ي م ا ت التخطيط ا سب 

من مهاراته ا ستثنائية ف 

ي المالي العالمي ليصبح م كزا ماليا عالميا.  ي تطوي  م كز دتر
 بشكل فاعل ف 



 
 

T +971 (0)4 349 8806 F +971 (0)4 349 8807 
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE 

 
 

ي العا   
ي لتطوي  ا قتصاد اإلسالمي   2013كما تول العور ف  منذ تأسيسه،    منصب المدي  التن يذي لم كز دتر

 ال كومي  
ي القطاع   

اف عىل اعمال الم كز والتنسيق والتعاون مع جميع ال هات المعنية ف  من حيث ا شر

والخاص عىل تطبيق رؤية صاحب السمو الشيح م مد تن راشد آل مكتو ، نائب رئيس الدولة رئيس م لس  

" من خالل ا  ي "عاصمة ا قتصاد اإلسالمي ي ل عل دتر ي تطوي  قطاعات  الوزراء حاكم دتر
تتكار مبادرات تسهم ف 

 إل األغذية  
ً
فة اإلسالمية وصوال  من التمويل والصب 

 
يعة اإلسالمية، بدءا اقتصادية متوافقة مع احكا  الشر

 والمنت ات والخدمات ال الل وقطاعات نمط ال ياة. 

 عضوية عدة م الس إدارة ول ان من ضمنها عضوية م لس إدارة شر 
 
كة إعمار للتطوي  يشغل العور حاليا

لبن   العقاري  للصندوق  ال قاتية  الل نة  لالعتماد وعضوية  العالمي  اإلمارات  م كز  إدارة  م لس  وعضوية 

 ، ي دتر إمارة  ي 
ف  التن يذي  للم لس  ا قتصادية  الل نة   عضوية 

 
العور سابقا . كما شغل  ي

الوط   ي  دتر اإلمارات 

ي ول نة ا ستثما ي وبورصة دتر .  وم لس المناطق ال  ة بدتر ي
ي الوط   ي الصندوق العقاري لبن  اإلمارات دتر

 ر ف 

المت دة  الو يات  تولدر،  ي 
ف  جامعة كولورادو  من  ا عمال  إدارة  ي 

ف  العلو   بكالوريوس  عىل  العور  حصل 

ي التعليم التن يذي للمديرين 
ا مريكية وتخرج أيضا من ت نامج م مد تن راشد إلعداد القادة المتخصص ف 

ي القطاع    العا  وا
ي المملكة المت دة ومعهد أي ا  دي  ف 

ومعهد   IMDلخاص بالتعاون مع جامعة ك ان يلد ف 

 . INSEADانسياد 

 لوتاه محمد حسي   رحاب 

تمتل  السيدة رحاب لوتاه  .  الصكو  الوطنية  -نائبة ال ئيس التن يذي للم موعة  السيدة/ رحاب لوتاه هي  

ة تزيد عن  ي القطاع ال كومي والمالي لدولة ا مارات العربية المت دة.    20خبر
ا ف   عام 

للم موعة،    التن يذي  لل ئيس  كة مساهمة خاصة( كنائبة  الوطنية )شر الصكو   كة  إل شر انضمامها  قبل 

ك  لشر التن يذية  ال ئيسة  موارد:  م موعة  مظلة  ت ت  عدة  مناصب  ونائبة  شغلت  لالستشارات،  موارد  ة 

كة موارد للتمويل. باإلضافة ال   ي شر
ة والمتوسطة ولقسم ت ارة الت زئة ف  ال ئيس األولي للمؤسسات الصغب 

كة موارد للتكنلوجيا.   ي م لس إدارة شر
 ما سبق كانت السيدة رحاب لوتاه، عضوة ف 

ا ي توي  
 
ا رائد

 
، انشات السيدة رحاب لوتاه إرث عىل العديد من المشاري    ع الت ارية وا جتماعية  عىل م  السن   

ي ذل  جائزة تمب   ومنتدى رواد ا عمال.  
 الناج ة بما ف 

ي ذل  جائزة رئيس دولة اإلمارات العربية المت دة صاحب 
حصلت عىل العديد من ال وائز الم موقة بما ف 

ي العالم ت صل عىل شهادة ا
. السمو الشيخ خلي ة تن زايد، وهي اول ام أة ف  ي التمويل لتمويل اإلسالمي

 .ف 



 
 

T +971 (0)4 349 8806 F +971 (0)4 349 8807 
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE 

 
 

لوتاه   رحاب  معتمدةالسيدة/  ومدققة  إسالمي  تمويل  جامعة   مستشارة  من  الهندسة  بكالوريوس  وت مل 

دبلومة  ت مل  األمريكية كما  المت دة  بالو يات  ات ورد  سب  جامعة  من  األعمال  إدارة  وماجيستب   اإلمارات 

ي التمويل اإلسالمي من معهد 
فة اإلسالمية والتأم    بالمملكة المت دة.   الدراسات العليا ف   الصب 

 اإلدارة التنفيذية العليا 

 سنة التعيي    الوظيفة  الجنسية  سنة الميالد  االسم

دافيد   ا ن 

 يامسون ول

المملكة  1970

 المت دة 

 2019 ال ئيس التن يذي

أرناود ايمانويل 

ج    ماري  

 ت ودهو 

ال ئيس التن يذي للشؤون  ف نسا  1961

 المالية  

2017 

 المملكة 1978 سامول ت ومان 

 المت دة 

 2008 ال ئيس التن يذي للعمليات 

الوارد   سوف التن يذية  اإلدارة  فريق  كة    أعالهأسمائهم    يتول  الشر لعمليات  اليومية  اإلدارة  كة مهمة  كشر

 . من تاري    خ اإلدراجمساهمة عامة 

ات كل ف د من أف اد فريق اإلدارة   : التن يذيةنوضح أدناه خبر

 امسون ويلياالن دافيد 

ال وسية(  اللغة  )مع مادة ا قتصاد ومادة  التاري    خ  ي مادة 
ف ف  تخرج آ ن من جامعة جالسكو بدرجة الشر

ي  
ة عمله كمدي  مدرسة ف  ي جامعة هارفارد خالل فب 

العليا ف  الدراسات  بكلية  المت دة. قاد والت ق  المملكة 

ا منصب ال ئيس  
 
ي المملكة المت دة وقطاع المدارس الدولية. شغل آ ن سابق

العديد من المدارس كمدي  ف 

ي 
ز ت ست ف  ا لم تمع تعليمي كبب  فيوتشر

، وقبل ذل  كان رئيس  ي ي دتر
ة ف  التن يذي لم موعة مدارس متمب  

 المملكة المت دة 

ة، كمدرس ومدي  وناظ  لم موعات من المدارس. آ ن هو م اور قوي ي هم  لقد جلب معه ث وة من   الخبر

ا بالمدارس السعيدة والمزده ة حيث   ا جوهري 
 
كة تعليمية م تبطان ارتباط بشكل أساسي أن رب ية ون اح شر

 كونه  تكون رفاهية الطالب هي ا همية األول، وحيث يكون الموظ ون هم األصول األ بر قيمة. باإلضافة إل

التعليمية   با حتياجات  المتعلقة  المدرسية  القيادة  ي 
ف  تنشاط  ا 

 
سابق آ ن  شار   والتعلم،  بالتعليم  ا 

 
شغوف

 .الخاصة واإلدماج 
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كة  ي للشر اتيجر
ف عىل التوجه ا سب  ي تعليم، يشر

ي منصبه ال الي ك ئيس تن يذي ف 
 ف 

ي ت س    النظا  عىل نطاق واسع، ودمج تمتع آ ن تتأثب  كبب  ومثب  لإلع اب ومهارات قائمة عىل األدي
لة ف 

ي 
 : المهارات والك اءة والمع فة ف 

ي األعمال المالية •
 ال طنة ف 

ي صناعة التعليم  •
ي ذل  التوجيه والتدريب ف 

، بما ف  ي
 القيادة والتطوي  المه  

ة من خالل التغيب  الت ويىلي  •  -قيادة المنظمات الكبب 

 رس والمؤسسات مبادئ وممارسات المساءلة فيما يتعلق بالمدا •

وأفضل   • ي  اتيجر
ا سب  والت كب   ي 

الذات  والتقييم  ال ودة  خالل ضمان  من  رائدة  ومؤسسات  مدارس 

 تعليم ذي قيمة وم اجعات مالية 

 التعليم الدولي والمناهج والمعايب  وإج اءات الم اجعة  •

ي عالي المستوى • اتيجر
 التخطيط ا سب 

ي  •
ي ذل  ت تيش جاللة الملكة ف 

 سياق المملكة المت دة  ت س    المدرسة بما ف 

ة • ي ذل  نقل م موعات المدارس إل "المتمب  
ي اإلمارات العربية المت دة بما ف 

 "ت س    المدارس ف 

ي ذل  مشاري    ع بدء المدرسة  •
 إدارة المشاري    ع، بما ف 

ي ذل  ت نامج   •
ا ة ت    القطاع    العا  والخاص بما ف  ي الشر

ت س    المدارس وعملية "أفضل قيمة" ف 

ي اإلمارات العربية المت دة المدارس المس
ي -تقلة ف   أتو ظ ر

 أرناود ايمانويل جي   ماري برودهوم 

ة تزيد عن    د و ايتمتع أرن ي ذل  مناصب    25بخبر
ي وطنه ف نسا، وعىل الصعيد الدولي بما ف 

ي القيادة، ف 
ا ف  عام 

ي اليابان. شغل مناصب عليا 
ي المملكة المت دة مع مسؤوليات عالمية ومهمة ومنصب اخ  ف 

المدي  المالي ف 

كة   ي شر
ي   EBRDف 

إدارة ا ستثمار ف  العالمية(، ذراع  )لندن +  ي 
العالمية(،   AXA’s investment ف  )لندن + 

ي ديسمبر  
تعليم ف  إل  ي قبل ا نضما   أتو ظ ر ي 

ف  أرن2017مكتب عائىلي  كات    د و ا. كان  الشر للعديد من  ا  مدي  

المالية، ولديه  ي اإلدارة 
ة واسعة ف  يتمتع بخبر ة طويلة. 

ي م الس اإلدارة ل ب 
ي مناصب ف 

التشغيلية وعمل ف 

ي 
 :المهارات والك اءة والمع فة ف 

اتي ية وتن يذ ال انب المالي منهاالمساهمة  •
ي اإلسب 

 -ف 

 -ت س    رب ية األعمال، وخطوط األعمال، والمنت ات •

 -إعادة هيكلة المنصات •

 -معامالت ا ندماج وا ست واذ •

 -األشخاص واألدوات والعمليات -إدارة المشاري    ع ومشاري    ع تعديل ا دارة •
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انية والتخطيط •  -المب  

ة من  • ة وصغب   -الموظ     ورعاية المواهبقيادة ف ق كبب 

 -أفضل الممارسات المالية الدولية •

التمويل   ي 
ف  الماجيستب   ودرجة  ب  نسا  السوربون  جامعة  من  التاري    خ  ي 

ف  الماجيستب   درجة  أرناود  ي مل 
ي ف نسا.  

 والم اسبة واإلدارة والقانون من معهد باريس للدراسات السياسية ف 

 سامول ترومان 

ي 
ف  عضو  القانوني     (RICS) سا   للمساح     الملكي  أعىل  ،  المعهد  لتعزيز  العالم  ي 

ف  ال ائدة  المهنية  الهيئة 

درجة   عىل  ا 
 
أيض حاصل  سا   الت تية.  والبنية  والبناء  والعقارات  ي 

األراض  وإدارة  تطوي   ي 
ف  المهنية  المعايب  

يوت ي اإلدارة الت ارية ومسح الكميات من جامعة هب 
 .وات الماجستب  )بامتياز( ف 

ة تزيد عن   ي    15يتمتع بخبر
ي قطاع تطوي  المدارس الخاصة الدولية. بص ته مدي  العمليات ف 

ي العمل ف 
ا ف  عام 

 التشغيىلي والك اءة عبر م موعة مدارس تعليم. وهو مسؤول 
ا مسؤولية تقديم التمب   "تعليم"، يتول سا  حالي 

ا عن دفع مبادرات النمو وتعزيز القيمة للم موعة. ب
 
ف عىل جميع أنشطة  أيض اإلضافة إل هذا الدور، يشر

اتي ياتها   ي اسب 
التسويق والقسم الخاص بطلبات ا لت اق بالمدارس والقبول، للم موعة لضمان توافقها ف 

 . وأهدافها 

النمو  و  اتي يات  اسب  ويطور  التشغيىلي   
التمب   يعزز  الذي  لتعليم  األول  التن يذي  الم لس  ي 

ف  عضو  هو 

دد ويطور سياسات تشغيلية فعالة ويوف  دعم القيادة ويضمن مساءلة جميع المدارس المستقبلية. كما ي 

 . عن مسؤوليتهم داخل الم موعة 

ة ومستقبلية وموف ة للطاقة وصديقة للبائة. كمساح كمية   إنه شغوف بالتصميم وتقديم تائات تعليمية متمب  

ي 
ي (CQS) قانوت 

 تكل ة المشاري    ع. لديه س ل ي سد  ، تشمل مسؤولياته إعداد دراسات ال دوى والت كم ف 

ي  
ي الوقت الم دد وف 

ي تصميم وتقديم مشاري    ع بمالي    الدو رات ومتعددة األوجه وشيعة المسار ف 
عليه ف 

انية  .حدود المب  

ي تطوي   10قبل انضمامه إل "تعليم"، أمض  سا  
ي العالم. هنا ن ح ف 

سنوات مع أحد أ بر موردي التعليم ف 

ق األقض وآسيا الوسىط. تم  سالسل الوصول والت ي والشر الخليجر التعاون  والتوزي    ع عبر دول م لس  وريد 

ي من تها وزارة  
ال   العقود  الناجح للعديد من  التن يذ  المهمة؛ كان أحدها هو  الن احات  تكريمه للعديد من 

ي جميع أن اء الع اق  
ي إعادة  المعونة األمريكية لتوريد اإلمدادات التعليمية األساسية إل مواقع ف 

للمساعدة ف 

ا عىل عدد من العقود ال ئيسية الممنوحة من تن     تناء
 
المدارس ال كومية. باإلضافة إل ذل ، حصل أيض

 .التنمية اآلسيوي للمشاري    ع التعليمية 
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 : للمجموعة التنظيمي  الهيكل

ي المل ق  إن
كة م فق ف  ة هذه  من 2الهيكل التنظيمي للشر  . النشر

ي   الوظيفية  المراكز 
ي   اإلدارة   مجلس  أعضاء  يشغلها   الت 

 
كات  من   أي  ف كة  التابعة  الشر كات أو  / و   للشر   الشر

ي  األخرى المساهمة
 
 : اإلمارات دولة  ف

ي  أي مناصب وظي ية اإلدارة م لس أعضاء أي من يشغل  
كات من أي  ف  كة التابعة الشر    . للشر

ي   التنفيذية  اإلدارة  ألعضاء  الوظيفية  المراكز 
 
كات  من  أي  ف كة  التابعة  الشر كاتأو  / و   للشر   المساهمة   الشر

ي  األخرى
 
 : المتحدة العربية اإلمارات دولة ف

أ كة  التن يذية  اإلدارة  عضاءيشغل  أعاله  للشر ي التالية    الوظي ية  الم ا ز   المذكورين 
كات  ف   التابعة  الشر

 : التالية

ي  االسم
 الكيان القانوب 

 ذ. .  خ.  تعليم لإلدارة امسون ويلياالن دافيد 

 ذ. .  خ.  تعليم لإلدارة أرناود ايمانويل جي   ماري برودهوم 

 ذ. .  خ.  تعليم لإلدارة سامول ترومان 

 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة: 

كة   اتي ية وت ديد سياسات اإلدارة األساسية للشر ي توفب  القيادة ا سب 
تتمثل المها  ال ئيسية لم لس اإلدارة ف 

اف عىل أداء العمل تها، كما ُيعد م لس اإلدارة هو ال هة ال ئيسية المنوط تها اتخاذ الق ارات لكافة  واإلشر

اتي ية أو المالية أو اآلثار األخ ى المتعلقة بسمعة   كة سواًء فيما يتعلق باآلثار ا سب  الموضوعات المهمة للشر

كة، وإضافة إل ذل  يمتل  م لس اإلدارة السلطة ا لنهائية  تخاذ الق ارات فيما يتعلق بكافة المسائل  الشر

كة.   بموجب القانون أو النظا  األساسي للشر
ي تن  د تها ال معية العمومية للمساهم   

 باستثناء تل  ال  

 :  تتضمن المسؤوليات األساسية لم لس اإلدارة ما يىلي

اناتها وهيكلها؛  . أ  كة ومب   اتي ية الشر
 ت ديد اسب 

كة؛ اعتماد  . ب   السياسات األساسية للشر



 
 

T +971 (0)4 349 8806 F +971 (0)4 349 8807 
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE 

 
 

المخاط   . ت  إدارة  سياسات  وكذل   عليها  اف  واإلشر المالية  التقاري   إلعداد  الالزمة  اإلج اءات  اتخاذ 

ها من الضوابط الداخلية والمالية؛  وغب 

كة؛  . ث  اح إصدار أسهم جديدة وإعادة هيكلة الشر  اقب 

 تعي    اإلدارة التن يذية؛  . ج

كة وضمان استقاللية أعضاء م لس اإلدارة والتعامل مع ت ديد سياسات األجور والمكافآت بال . ح شر

 أي تضارب م تمل للمصالح؛

 . بصورة مناسبة   جتماعات المساهم    وضمان التواصل معهم الدعوة .  

نتخاب أعضاء م لس اإلدارة  اوي وز    سنوات  لمدة ثالث  المؤسس    يتم تعي    أعضاء م لس اإلدارة من قبل  

 . ألي مدد متتالية

كة   بالشر الخاص  التأسيسية  العمومية  ال معية  اجتماع  ي 
ف   
 
رسميا اإلدارة  م لس  أعضاء  جميع  تعي     تم 

التأسيسية"")  العمومية      الذي(  الجمعية 
 
ونيا الكب  انعقاده  الساعة    2022نوفمبر    23تتاري    خ  تم  تما   ي 

ف 

 صبالتاسعة 
 
 . احا

ي 105مكتب رقم  اإلدارة:    ل عضو من أعضاء م لسويكون عنوان العمل الخاص بك ، الطاتق األول، سنتشر

ا، ص.ب.  ، اإلمارات العربية المت دة76691بالزا، شارع شاطئ جمب  ي  . ، دتر

 لجان مجلس اإلدارة 

شي اتول نة    تدقيق ل نة    تتشكيلم لس اإلدارة  بم  د اإلدراج، يعب        ي وز ل ئيس    . المكافآتو   الب 

 
 
أن يكون عضوا ي أي من    م لس اإلدارة 
الل انف  ل ان إضافية حسب   تشكيل  سي وز للم ل  كما ،  هذه 

 ا قتضاء. 

ي   المتوقع     األعضاء  كل  عضوية  أدناه  ال دول  يوضح
بعد   الم لس  عن  المنبثقة  الل ان  من  ل نة  كل  ف 

 ا دراج. 

شيحات لجنة التدقيق لجنة اإلدارة  مجلس لجنة اسم  والمكافآت الث 

 رئيس الل نة 

حس     م مد  رحاب 

 لوتاه 

ي مشعل
 اياد إسماعيل سب  

 رحاب م مد حس    لوتاه  دكتور/ زياد عزا  عضو 
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عام  سعد م مد فوزي  عضو 

 الخياط

عبدهللا  م مد  عبدهللا  سعادة/ 

 م مد العور 

 : اإلدارة م لس  عن المنبثقة الل ان هذه من واحدة كل  مها  عن  عامة نظ ة يىلي  فيما 

 لجنة التدقيق 

ا ل نة التدقيق  بعد ا دراج، تعب      ي   الواجب   ا لب  
دولة اإلمارات العربية   للقوان    واللوائح المعمول تها ف 

ي ذل  أحكا  قواعد ال وكمة. 
، بما ف  ي المالي  المت دة، وهيئة األوراق المالية والسلع، وسوق دتر

التدقيق    تعب      التدقيق،  ناحية  ومن فيما  تقديم  ل نة  اإلدارة  م لس  إل  با ضطالع    يتعلق المساعدة 

المالية   التقاري   إعداد  ي 
ف  الخاصة  ومنها   وعمليات بمسؤولياته  والخارجية،  الداخلية  والضوابط  ال قابة 

كة وم اقبتها، وكذل  م اجعة ن ي  م اجعة سالمة البيانات المالية الم حلية والسنوية للشر
طاق األعمال ال  

بخالف أعمال التدقيق، وم اقبتها وإسداء المشورة المتعلقة تتعي    مدقق       خارجيون يقو  تها مدققون  

فاعلية وك اءة عمليات   ، وم اجعة مدى  الخارجي    بالمدقق     كة  الشر اف عىل عالقة  ، واإلشر خارجي   

كة. التدقيق الخارجية وكذل  م اجعة مدى فاعلية قسم م اجعة الضوا  بط الداخلية بالشر

وحساب   تبق  المسؤولية النهائية عىل عاتق م لس اإلدارة فيما يتعلق بم اجعة واعتماد التقاري  السنوية

ي   استقاللية  لضمان  الالزمة  الخطوات  باتخاذ   التدقيق  ل نة  تعب   .  والخسائ    حا باألر 
كة   حسابات  مدقق    الشر

   الخارجي    
 
ي   من   تأ يد   عىل  ال صولوتعب       ال وكمة،  قواعد   لمتطلبات  وفقا

امهم   ال سابات  مدقق    بالب  

 . المختصة ال هات من الشأن تهذا  والصادرة با ستقاللية المتعلقة بالتعليمات

ط قواعد ال وكمة، أن تتألف ل نة   من ثالثة أعضاء عىل األقل من أعضاء م لس اإلدارة    التدقيق تشب 

  ، التن يذي    اثن    من أعضاء   وممنغب   يكون  المالية والم اسبية وأن  األمور  ي 
ة ف  المع فة والخبر ليهم 

ا لل نة.  ، وي ب تعي    أحد األعضاء المستقل    رئيس   الل نة عىل األقل من األعضاء المستقل   

 )رئيس، عضو   رحاب م مد حس    لوتاه  / ةالسيد من    التدقيق   ل نة  تألفت  بعد ا دراج من الم تمل ان 

ة  )عضو   زياد عزا   / الدكتور   غب  تن يذي(،مستقل   ي من ذوي الخبر عام  سعد م مد فوزي    السيد/ ( و خارجر

ي السنة.  ا جتماععىل ل نة التدقيق  يتوجبغب  تن يذي(.  عضو )  الخياط
 أرب  ع م ات عىل األقل ف 

شيحات   والمكافآتلجنة الث 

تعب    ا دراج  والمكافآت  بعد  شي ات  الب  ي    مساعدة  ل نة 
ف  اإلدارة  المتعلقة  م لس  ت مل مسؤولياته 

تت مل هذه الل نة مسؤولية تقييم المهارات من المتوقع أن  تتشكيل الم لس وأي ل ان منبثقة عنه، كما  
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ات إضافة إل ح م م لس اإلدارة   المنبثقة عنه، و  سيما   وهيكلهوالمع فة والخبر وتشكيله والل ان 

تت مل الل نة  من المتوقع أن  و .  م اقبة حالة استقالل أعضاء م لس اإلدارة غب  التن يذي    المستقل    

 المسؤولية عن الم اجعة الدو 
 
رية لهيكل م لس اإلدارة وت ديد الم ش     الم تمل تعيانهم كأعضاء أيضا

ي ال اجة
تساعد من المتوقع أن  وإضافة إل ما سبق،  .  بم لس اإلدارة أو أعضاء بالل ان حسبما تقتض 

ي ذل  
ي ت ديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت بما ف 

 م لس اإلدارة ف 
 
شي ات والمكافآت أيضا ل نة الب 

التوص مكافآت  تقديم  بشأن  كة  الشر سياسة  بخصوص  اإلدارة  لم لس  اإلدارة يات  م لس  أعضاء 

كة التن يذي     ، وت ديد المبادئ الشاملة والمعايب  وإطار عمل ال وكمة الخاصة بسياسة المكافآت بالشر

كة  التن يذيةوت ديد حزمة المكافآت والمزايا ال  دية لكل أعضاء م لس اإلدارة واإلدارة   . للشر

شي ات والمكافآت عىل األقل من ثالثة أعضاء م لس ط قواعد ال وكمة، أن تتألف ل نة الب  إدارة   تشب 

واحد من األعضاء المستقل      وي ب اختيار .  مستقل    العضاء  األ   منغب  تن يذي    منهم اثن    عىل األقل  

ي األعضاء  بمنصب
شي ات والمكافآت وي شح م لس اإلدارة باف   . رئيس ل نة الب 

شي ات والمكافآت من األعضاء    تتألفبعد اإلدراج من المتوقع ان  اياد سيد/  الأسماؤهم   التاليةل نة الب 

ي مشعل
  )عضو   رحاب م مد حس    لوتاهوالسيدة/  غب  تن يذي(،  مستقل   )رئيس، عضو   إسماعيل سب  

و  تن يذي(  غب   العور   / سعادةمستقل،  م مد  عبدهللا  م مد  تن يذي(.   )عضو   عبدهللا  غب     مستقل، 

شي ات والمكافآت عىل ل نة  يتوجب ي السنة.  واحدة  ةم   ا جتماعالب 
  عىل األقل ف 

 ملخص عن قرارات الجمعيات العمومية للسنتي   السابقتي   عل تقديم طلب اإلدراج 

كة   . للسنت    السابقت    عىل تقديم طلب اإلدراج تم تقديم ق ارات المساهم    الخاصة بالشر

كة  ي أبرمتها الشر
 العقود الجوهرية الت 

مة من  ي ذلك عقود األطراف ذات العالقة(األحداث والعقود الجوهرية المث 
 
كة )بما ف  قبل الشر

ها الم موعة جوهرية أو مهمة   ي تعتبر
ي   بما   -فيما يىلي ملخص لالت اقيات ال  

 األط اف  ات اقيات  ذل ،  ف 

ي هذه   -  العالقة  ذات
ي األسهم. ولم ي د ف 

ي قد تؤث  بطريقة أخ ى عىل ق ار المستثم  با ستثمار ف 
أو ال  

ي تل  ا ت اقيات كما أنها مقيدة  الملخصات ما ي يد 
وط واألحكا  المعمول تها ف  ا لكل الشر

 
أنها تقد  وص 

ي تل  ا ت اقيات. 
ي م ملها بما ورد ف 

 ف 

 صفقات األطراف ذات العالقة 

كة   الشر تشمل  عالقة  ذات  أط اف  مع  األخ ى  تابات  والب  ا ت اقيات  من  العديد  الم موعة  أت مت 
هذه   ألت ز  وصف  وي د  األخ ى.  التابعة  كاتها  شر وبعض  اإلدارة  م لس  وأعضاء  الم موعة  ومساهمي 
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لمالي الص قات أدناه. لل صول عىل ت اصيل حول تأثب  الص قات مع األط اف ذات العالقة عىل الم كز ا
ي  
ي السنوات المنتهية ف 

، ي جر ال جوع 2022و  2021و  2020أغسطس    31والنتائج المالية للم موعة ف 
ي القوائم المالية    22إل اإليضاح  

ي القوائم المالية    22واإليضاح    2022لعا   الم معة  ف 
لعا   الم معة  ف 

2021. 

تابات مع األط اف ذات العالقة  : تشمل أت ز الص قات والب   للم موعة ما يىلي

 مرصف اإلمارات اإلسالمي 

كة وحصل عىل   ي الشر
ي شكل توزيعات   4,500,000مضف اإلمارات اإلسالمي هو مساهم ف 

ي ف 
درهم إمارات 

ي 
 . 2022أغسطس  31أرباح نقدية من الم موعة خالل السنة المنتهية ف 

ي  
ي السنة المنتهية ف 

ي   160,000,000عىل مبلغ    2022أغسطس    31وقد حصلت الم موعة ف 
درهم إمارات 

بقيمة    تسهيالتوسددت   الم موعة   24,523,098تنكية  تكبدت  ذل ،  عىل  وعالوة  ا.  إماراتي  ا  درهم 
ي شكل تكاليف تمويل عىل    7,927,585

ا ف  ا إماراتي  من مضف اإلمارات اإلسالمي   التمويلية  التسهيالتدرهم 
ي  
ف  المنتهية  السنة  ال صي2022أغسطس    31خالل  بلغ  وقد  القائم  .  عليها   للتسهيالتد  ي حصلت 

ال  
ي  332,422,210الم موعة من مضف اإلمارات اإلسالمي 

ا كما ف  ا إماراتي   . 2022أغسطس  31درهم 

ي  
ف  البنو   ي 

ف  الم موعة  أرصدة  وصلت  ا    185.455.112إل    2022أغسطس    31وقد  إماراتي  ا  درهم 
ي شكل ودائع وكالة لدى  40,066,000و

ا ف  ا إماراتي  . وباإلضافة إل ذل ،    درهم  مضف اإلمارات اإلسالمي
ا    488.553حصلت الم موعة عىل أرباح بقيمة   ا إماراتي  ي درهم 

  2022أغسطس    31  خالل العا  المنتهي ف 
 .  من ودائع الوكالة لدى مضف اإلمارات اإلسالمي

لمزيد  سالمي خ. .ع"  ات اقية التسهيالت مع مضف اإلمارات اإل   -ا ت اقيات ال وهرية  ي جر ال جوع إل "
 .  من الت اصيل بشأن ت تابات التمويل للم موعة مع مضف اإلمارات اإلسالمي

كة الصكوك الوطنية   شر

عىل   وحصلت  كة  الشر ي 
ف  مساهم  هي  الوطنية  الصكو   كة 

شكل    15,552,012شر ي 
ف  ا  إماراتي  ا  درهم 

ي 
 . 2022أغسطس  31توزيعات أرباح نقدية من الم موعة خالل السنة المنتهية ف 

ي 
ي شكل ودائع صكو   16,340,250تمتل   2022أغسطس  31وقد كانت الم موعة ف 

ا ف  ا إماراتي  درهم 
كة الصكو  الوطنية وحصلت عىل أرباح بقيمة   ا من ودائع الصكو  ذات   435,263لدى شر ا إماراتي  درهم 

ي   خالل العا  المنتهي الصلة 
 . 2022أغسطس  31ف 

 (KFEمؤسسة صندوق المعرفة )

ي  
كة المال دايريكت إ وي   كة من خالل شر ي الشر

ليميتد   2مؤسسة صندوق المع فة هي مساهم غب  مباشر ف 
أرباح نقدية من الم موعة خالل السنة    12,273,612وحصلت عىل   توزيعات  ي شكل 

ا ف  إماراتي  ا  درهم 
ي 
 . 2022أغسطس  31المنتهية ف 
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ا من المدارس المملو 
 
ل الم موعة وتدي  عدد

ِّ
شغ
ُ
ي  ت ي ذل  مدارس دتر

كة لمؤسسة صندوق المع فة، بما ف 
ي م دف ومدارس   شاء ومدارس دتر ي البر ند الشبا. أت مت الم موعة ات اقية إي ار تطوي ي مع مؤسسة    دتر

ي  
كة تعليم لإلدارة  2022يناي     17صندوق المع فة ف  ذ. .  باستئ ار أرض خ. ، حيث تقو  بموجبها شر

ي لغ ض تشايد   3430443عىل قطعة األرض رقم    مملوكة لمؤسسة صندوق المع فة تقع ي الوصل بدتر
ف 

" لمزيد من الت اصيل ا ت اقيات ال وهرية مدرسة وتطوي ها وتشغيلها عىل هذه األرض. ي جر ال جوع إل "
 بشأن ات اقية اإلي ار التطوي ي للم موعة وات اقيات التشغيل واإلدارة مع مؤسسة صندوق المع فة. 

كة خالل ا  قامت ي  الشر
  369,386مدفوعات إي ارية بقيمة    بدفع  2022أغسطس    31لسنة المنتهية ف 

ا   ا إماراتي  كة ألرض  مؤسسة صندوق المع فة فيما يتعلق ب   إلدرهم  ي    حضانة حديقة األط الإي ار الشر
ف 
ي عن الم موعة  ها من الباطن لمشغل خارجر ي بدورها تم تأجب 

شاء من مؤسسة صندوق المع فة وال    . البر

ي اإلدارة الرئيسيي   
 مكافآت موظف 

ال ئيسي     ي اإلدارة 
المقدمة من الم موعة إل م لس اإلدارة وموظق  القيمة اإلجمالية للمكافآت  بلغت 

المنتهية    18,294,962 السنة  خالل  ا  ي  درهم 
) 2022أغسطس    31ف   : يىلي ما  شملت  وقد  مزايا 1،   )

األجل:   ة  قصب  )   12,665,148الموظ      ا؛  إماراتي  ا  :    مخصصات(  2درهم  للموظ     الخدمة  نهاية 
ا؛ )  283,345 ا إماراتي  ا؛ )   296,469:  دراسية( خصومات رسو   3درهم  ا إماراتي  ( مكافآت الل نة 4درهم 

التدقيق:   ول نة  و)   1,375,000التن يذية   ، ي
إمارات  األخ ى:  5درهم  والمزايا  اإلدارة  م لس  مكافآت   )

3,675,000  . ي
 درهم إمارات 

ي حال الوفاء بمعايب  م ددة، مثل: ) 
ا دراسية وخصومات م ددة، ف  خصم    %10(  1تقد  الم موعة من  

؛ )  ، ودنا  %10( خصم  2لألخوة عن الط ل الثالث فأ بر ي ان اإلمارات، فالي دتر ي طب 
تا   ألي من موظق 

( طلبات خصومات م ددة من أولياء أمور يعانون من صعوبات  3يمكن ال مع تانه وب    أي خصم آخ ؛ ) 
و)  المكتب  4مالية؛  مع  با ت اق  المدرسة،  مدي   تقدي   تناًء عىل  المقدمة  الدراسية  المنح  ( خصومات 

ي ال نون والتخصصات األكاديمية  
ة ف  ( يوف   5والتأثب  والرياضة؛ و) الم كزي، فيما يتعلق باإلن ازات المتمب  

ا تواقع   ا لالت اق مع صندوق المع فة )مدرسة    %50ت نامج م مد تن راشد خصم 
 
نامج وفق إل طالب البر

و)  الدولية(؛  تاون  أب  ومدرسة  للبنات،  األمريكية  األكاديمية  ا،  ب مب  رسو  6البكالوريا  خصومات   )
ي ت
ية )ال   ا لسياسة الموارد البشر

 
اوح ما ت     الموظ     وفق

ي ح    أن الم موعة لم  %100و  %25ب 
(. وف 

تعد تقبل طلبات ا لت اق ال ديدة بموجب ت نامج م مد تن راشد، والذي أوق ته ال كومة، فإن لدى 
ي أغسطس    161الم موعة  

نامج م مد تن راشد كما ف  ا تبر
 
ا ملت ق ، حيث ساتم اإلبقاء عىل 2022طالب 

 . 12ب المستوى وضعهم إل ح    بلوغ هؤ ء الطال 

من مبالغ ال سو  التعليمية ألول ط ل    من   %75( ح    1توف  الم موعة خصومات رسو  تعليمية: ) 
من مبالغ ال سو  التعليمية لألط ال اإلضافي       %10( ح    2أط ال أعضاء م لس إدارة الم موعة؛ و) 

م موعة بما يت ق مع سياسة ألعضاء م لس اإلدارة. يتم تقديم خصومات رسو  تعليمية لكبار مدراء ال
اوح ما ت     

ي تصل إل خصومات تب 
 . %100و %25خصومات الموظ     القياسية للم موعة، وال  

 وتشمل الصفقات مع األطراف ذات العالقة الموضحة أعاله: للعقود الجوهرية  فيما يلي وصف 
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 اتفاقية التشغيل واإلدارة 

مة مع  شاء( اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة المث   مؤسسة صندوق المعرفة )الث 

ي )" كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ات اقية تشغيل وإدارة مع الم لس التن يذي إلمارة دتر
المجلس  أت مت شر

ي التنفيذي
اي   4"( ف  ي  2022فبر كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  تتشغيل مدرسة دتر

، حيث ستقو  بموجبها شر

المدرسة هو   افتتاح  تاري    خ  أن  ا ت اقية عىل  وتنص  وإدارتها.  شاء  البر وتستم    2021أغسطس    29فرع 

تمديد  . وي وز للط ف     2028لمدة أولية تبلغ سبع سنوات من تاري    خ ا فتتاح ح   أغسطس    ا ت اقية

ي  
ت    إضافيت    تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. ف 

وط لما يصل إل فب   13مدة هذه ا ت اقية تن س الشر

"(  المؤسسة، تم إت ا  ات اقية إحالل ت    الم لس التن يذي ومؤسسة صندوق المع فة )"2022يوليو  

والعهود   ال قوق  عن كل  بموجبها  التنازل  تم  خ.ذ. . ،  لإلدارة  تعليم  كة  امات  وشر وا لب   والتعهدات 

عد مؤسسة 
ُ
وت المع فة.  إل مؤسسة صندوق  وت ويلها  ا ت اقية  بموجب  التن يذي  بالم لس  الخاصة 

ا من    . صندوق المع فة من األط اف ذات العالقة بالم موعة وقد أصب ت ات اقية اإلحالل سارية اعتبار 

 . 2022يونيو  20

كة تعليم لإلدارة  خ.ذ. .  هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة   بموجب ا ت اقية، تكون شر

وتقديمها  تسويقية  وخطة  للمدرسة  سنوية  عمل  خطة  إعداد  تشمل  ي 
وال   وإدارتها،  المدرسة  تتشغيل 

ي ما يتعلق  
ة ف  كة تعليم لإلدارة ذ. .  كل التكاليف المباشر لمؤسسة صندوق المع فة  عتمادها. وتت مل شر

، ومع ذل  تت مل مؤسسة صندوق المع فة مبالغ دعم ال سو  ذات الصلة وأي تإدارة المدرسة وتشغيلها 

ي المدرسة. 
ي مبات 

ات أو الت سانات ف  ي ما يتعلق بالتغيب 
 ن قات رأسمالية ذات صلة ف 

ي تشغيل   
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ف  بموجب ا ت اقية، ت اقب مؤسسة صندوق المع فة وتقيم أداء شر

ي حال ق رت مؤسسة  المدرسة تناًء عىل قائ
ي ا ت اقية. ف 

ات األداء ال ئيسية المنصوص عليها ف  مة مؤشر

ا  ا مكتوب  المع فة إشعار  يتم ت قيقه، فقد ت سل مؤسسة صندوق  لم  األداء  اختبار  أن  المع فة  صندوق 

كة تعليم لإلدارة   ي حال أخ قت شر
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . . وف  ي من قبل شر يتطلب اتخاذ إج اء عالجر

ا ت اقية خ إنهاء  المع فة  صندوق  مؤسسة  تق ر  فقد  بالمعال ة،  اإلشعار  وط  لشر ا متثال  ي 
ف  .ذ. .  

ي غضون  
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ف  ي تقدمه إل شر ة    60بموجب إشعار كتاتر ا من تاري    خ انتهاء ال ب  يوم 

كة تعليم ي حال ارتكاب شر
ي اإلشعار بالمعال ة ذي الصلة. وف 

لإلدارة خ.ذ. .   نتها   الزمنية الم ددة ف 

ي غضون  
ي مؤسسة صندوق المع فة ف 

ا من حدوث   15جوه ي لالت اقية لم يتم معال ته بما ي ض  يوم 

ي تقدمه إل   هذا ا نتها ، في ق لمؤسسة صندوق المع فة إنهاء ا ت اقية عىل ال ور بموجب إشعار كتاتر

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . . . عالوة عىل ذل ، ي ق لمؤ  ا تناًء  شر سسة صندوق المع فة إنهاء ا ت اقية فور 

ي السيط ة دون ال صول عىل موافقة  
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  لتغيب  ف  ي إذا خضعت شر عىل إشعار كتاتر

ها بشكل غب  معقول(. بموجب   كتاتية مسبقة من المؤسسة )عىل أ  يتم ح ب تل  الموافقة أو تأخب 
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كة ا ت اقية، يشمل تعريف "تغيب  ا لسيط ة" وقوع أي حدث ي قد بموجبه أي شخص يسيط  عىل أي شر

كة ذات الصلة. عالوة عىل ذل ،  ي الشر
تل  السيط ة، أو إذا است وذ شخص آخ  عىل حصة مسيط ة ف 

كة: )أ( من خالل امتال   ي شؤون الشر
أنها قدرة الشخص عىل التأثب  ف  تع ف ا ت اقية "السيط ة" عىل 

أو حق التصويت   النظا  األسهم  نتي ة ألي صالحيات ممنوحة بموجب  أو )ب(  كة،  بالشر يتعلق  ي ما 
ف 

كة أخ ى. ومن غب  المتوقع أن يؤدي طرح األسهم   كة أو أي شر األساسي أو أي مستند آخ  ينظم تل  الشر

ي ا ت اقية. 
ة إل تغيب  أحكا  السيط ة ف  ي هذه النشر

 عىل الن و المنصوص عليه ف 

مة مع مؤسسة صندوق المعرفة )مردف( اتفاقية تشغيل وإدارة ال  مدرسة المث 

ي  
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ات اقية تشغيل وإدارة مع الم لس التن يذي ف  ،  2021مارس    11أت مت شر

وتنص  وإدارتها.  م دف  فرع  ي  دتر مدرسة  تتشغيل  لإلدارة خ.ذ. .   تعليم  كة 
بموجبها شر حيث ستقو  

وا ت اق عىل ا ستم ار لمدة أولية تبلغ   2021أغسطس    29ة هو  ا ت اقية عىل أن تاري    خ افتتاح المدرس

. وي وز للط ف    تمديد مدة هذه ا ت اقية تن س  2028سبع سنوات من تاري    خ ا فتتاح ح   أغسطس  

ي  
تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. ف  ت    إضافيت    

وط لما يصل إل فب  إت ا  2022يوليو    13الشر تم   ،

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . ، تم التنازل ات اقية إحالل ت    ال م لس التن يذي ومؤسسة صندوق المع فة وشر

امات الخاصة بالم لس التن يذي بموجب ا ت اقية  بموجبها عن كل ال قوق والعهود والتعهدات وا لب  

العالقة  ذات  األط اف  من  المع فة  صندوق  مؤسسة  عد 
ُ
وت المع فة.  صندوق  مؤسسة  إل  وت ويلها 

ا من بالم مو   . 2022يونيو  20عة. وقد أصب ت ات اقية اإلحالل سارية اعتبار 

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة  
بموجب ا ت اقية، تكون شر

وتقديمها  تسويقية  وخطة  للمدرسة  سنوية  عمل  خطة  إعداد  تشمل  ي 
وال   وإدارتها،  المدرسة  تتشغيل 

ي ما لمؤسسة صندوق المع
ة ف  كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  كل التكاليف المباشر  فة  عتمادها. وتت مل شر

يتعلق تإدارة المدرسة وتشغيلها، ومع ذل  تت مل مؤسسة صندوق المع فة كل من مبالغ دعم ال سو   

ي المدرسة.  
ي مبات 

ات أو الت سانات ف  ي ما يتعلق بالتغيب 
 ذات الصلة وأي ن قات رأسمالية ذات صلة ف 

ي تشغيل 
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ف  بموجب ا ت اقية، ت اقب مؤسسة صندوق المع فة وتقيم أداء شر

ي حال ق رت مؤسسة  
ي ا ت اقية. ف 

ات األداء ال ئيسية المنصوص عليها ف  المدرسة تناًء عىل قائمة مؤشر

المع ف يتم ت قيقه، فقد ت سل مؤسسة صندوق  لم  األداء  اختبار  أن  المع فة  ا صندوق  ا مكتوب  ة إشعار 

كة تعليم لإلدارة   ي حال أخ قت شر
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . . وف  ي من قبل شر يتطلب اتخاذ إج اء عالجر

ا ت اقية  إنهاء  المع فة  صندوق  مؤسسة  تق ر  فقد  بالمعال ة،  اإلشعار  وط  لشر ا متثال  ي 
ف  خ.ذ. .  

ي 
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ف  ي تقدمه إل شر ة    60 غضون  بموجب إشعار كتاتر ا من تاري    خ انتهاء ال ب  يوم 

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .   نتها   ي حال ارتكاب شر
ي اإلشعار بالمعال ة ذي الصلة. وف 

الزمنية الم ددة ف 

ي غضون  
ي مؤسسة صندوق المع فة ف 

ا من حدوث   15جوه ي لالت اقية لم يتم معال ته بما ي ض  يوم 
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ي تقدمه إل  هذا ا نتها ، في ق لمؤسسة صندوق الم ع فة إنهاء ا ت اقية عىل ال ور بموجب إشعار كتاتر

ا تناًء   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . . عالوة عىل ذل ، ي ق لمؤسسة صندوق المع فة إنهاء ا ت اقية فور  شر

ي إذا )  كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  أو خال ت بعض أحكا  ا ت اقية، و) 1عىل إشعار كتاتر ( إذا  2( انتهكت شر

ي السيط ة أو سم ت تإج ائه دون ال صول عىل موافقة كتاتية مسبقة من المؤسسة    خضعت
لتغيب  ف 

ها بشكل غب  معقول(. بموجب ا ت اقية، يشمل تعريف "تغيب    )عىل أ  يتم ح ب تل  الموافقة أو تأخب 

كة تل  السيط ة، أو إذا است  وذ السيط ة" وقوع أي حدث ي قد بموجبه أي شخص يسيط  عىل أي شر

كة ذات الصلة. عالوة عىل ذل ، تع ف ا ت اقية "السيط ة" عىل  ي الشر
شخص آخ  عىل حصة مسيط ة ف 

ي ما يتعلق  
كة: )أ( من خالل امتال  األسهم أو حق التصويت ف  ي شؤون الشر

أنها قدرة الشخص عىل التأثب  ف 

كة، أو )ب( نتي ة ألي صالحيات ممنوحة بموجب النظا  األساسي أو أي م
ستند آخ  ينظم تل   بالشر

ي هذه 
كة أخ ى. ومن غب  المتوقع أن يؤدي طرح األسهم عىل الن و المنصوص عليه ف  كة أو أي شر الشر

ي ا ت اقية. 
ة إل تغيب  أحكا  السيط ة ف   النشر

مة مع مؤسسة صندوق المعرفة )ند الشبا(  اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة المث 

تعليم لإلدارة   كة  ي  خ. أت مت شر
المع فة ف  ات اقية تشغيل وإدارة مع مؤسسة صندوق  سبتمبر    7ذ. .  

كة تعليم لإلدارة  2022 ي فرع ند الشبا وإدارتها.  ذ. .   خ. ، حيث ستقو  بموجبها شر تتشغيل مدرسة دتر

وا ت اق عىل ا ستم ار لمدة أولية    2022أغسطس    29وتنص ا ت اقية عىل أن تاري    خ افتتاح المدرسة هو  

. وي وز للط ف    تمديد مدة هذه ا ت اقية  2029سنوات من تاري    خ ا فتتاح ح   أغسطس  تبلغ سبع  

ت    إضافيت    تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. 
وط لما يصل إل فب   تن س الشر

كة تعليم لإلدارة   هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة  ذ. .   خ. بموجب ا ت اقية، تكون شر

وإدا المدرسة  وتقديمها تتشغيل  تسويقية  وخطة  للمدرسة  سنوية  عمل  خطة  إعداد  تشمل  ي 
وال   رتها، 

كة تعليم لإلدارة   ة  خ. لمؤسسة صندوق المع فة  عتمادها. وتت مل شر  فيما ذ. .  كل التكاليف المباشر

يتعلق تإدارة المدرسة وتشغيلها، ومع ذل  تدفع مؤسسة صندوق المع فة مبالغ دعم ال سو  ذات الصلة 

ي المدرسة.  فيما قات رأسمالية ذات صلة وأي ن 
ي مبات 

ات أو الت سانات ف   يتعلق بالتغيب 

كة تعليم لإلدارة   ي تشغيل خ. بموجب ا ت اقية، ت اقب مؤسسة صندوق المع فة وتقيم أداء شر
ذ. .  ف 

ي حال ق رت مؤسسة 
ي ا ت اقية. ف 

ات األداء ال ئيسية المنصوص عليها ف    المدرسة تناًء عىل قائمة مؤشر

ا  ا مكتوب  المع فة إشعار  يتم ت قيقه، فقد ت سل مؤسسة صندوق  لم  األداء  اختبار  أن  المع فة  صندوق 

كة تعليم لإلدارة   ي من قبل شر كة تعليم لإلدارة خ. يتطلب اتخاذ إج اء عالجر ي حال أخ قت شر
  ذ. . . وف 

المع فخ.  صندوق  مؤسسة  تق ر  فقد  بالمعال ة،  اإلشعار  وط  لشر ا متثال  ي 
ف  ا ت اقية ذ. .   إنهاء  ة 

كة تعليم لإلدارة   ي تقدمه إل شر ي غضون  ذ. .   خ. بموجب إشعار كتاتر
ة    60ف  ا من تاري    خ انتهاء ال ب  يوم 

كة تعليم لإلدارة  ي حال ارتكاب شر
ي اإلشعار بالمعال ة ذي الصلة. وف 

 نتها  ذ. .  خ. الزمنية الم ددة ف 
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ي مؤسسة  
ي غضون  جوه ي لالت اقية لم يتم معال ته بما ي ض 

ا من حدوث   15صندوق المع فة ف  يوم 

ي تقدمه إل   هذا ا نتها ، في ق لمؤسسة صندوق المع فة إنهاء ا ت اقية عىل ال ور بموجب إشعار كتاتر

كة تعليم لإلدارة   ا تناًء  خ. شر ذ. . . عالوة عىل ذل ، ي ق لمؤسسة صندوق المع فة إنهاء ا ت اقية فور 

ي إذا )  كة تعليم لإلدارة ( انت1عىل إشعار كتاتر ( إذا  2ذ. .  أو خال ت بعض أحكا  ا ت اقية، و) خ. هكت شر

ي السيط ة أو سم ت تإج ائه دون ال صول عىل موافقة كتاتية مسبقة من المؤسسة  
خضعت لتغيب  ف 

ها بشكل غب  معقول(. بموجب ا ت اقية، يشمل تعريف "تغيب    )عىل أ  يتم ح ب تل  الموافقة أو تأخب 

كة تل  السيط ة، أو إذا است وذ   السيط ة" وقوع أي حدث ي قد بموجبه أي شخص يسيط  عىل أي شر

كة ذات الصلة. عالوة عىل ذل ، تع ف ا ت اقية "السيط ة" عىل  ي الشر
شخص آخ  عىل حصة مسيط ة ف 

كة: )أ( من خالل امتال  األسهم أو حق التصويت   ي شؤون الشر
علق يت  فيما أنها قدرة الشخص عىل التأثب  ف 

كة، أو )ب( نتي ة ألي صالحيات ممنوحة بموجب النظا  األساسي أو أي مستند آخ  ينظم تل   
بالشر

ي هذه 
كة أخ ى. ومن غب  المتوقع أن يؤدي طرح األسهم عىل الن و المنصوص عليه ف  كة أو أي شر الشر

ي ا ت اقية. 
ة إل تغيب  أحكا  السيط ة ف   النشر

ست جروب   اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة مع  كيدز فث 

ست ج وب خ.ذ. .   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ات اقية تشغيل وإدارة مع م موعة كيدز فب  أت مت شر

جروب)" ست  فث  أ توب   كيدز  ي 
ف  خ.ذ. .   2021"(  ج وب  ست  فب  بموجبة كيدز  ستقو   حيث   ،

، دولة اإلمارات العربية  ، 2284-376تتشغيل وإدارة المدرسة الواقعة عىل قطعة األرض رقم   ي شاء، دتر البر

ا قطعة األرض رقم   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  حالي  بموجب عقد اإلي ار   2284-376المت دة. تستأج  شر

ست ج وب خ.ذ. .  بص ة  المبر  مع مؤسسة صندوق المع فة بص تها المال ، لذا فإن تعي    كيدز فب 

وط تتقديم موافقة خطية من قبل مؤس   سة صندوق المع فة بص تها المال . مدي  مشر

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  بص تها المستأج ، وفرع  تتضمن ا ت اقية عقد إي ار من الباطن مبر  ت    شر

ال  عي   المستأج   بص ة  ج وب خ.ذ. .   ست  فب  لم موعة كيدز  التاتع  المبك   للتعليم  ريدوود  م كز 

تقو  المال ، حيث  بص تها  المع فة  تتأجب  ومؤسسة صندوق  لإلدارة خ.ذ. .   تعليم  كة  بموجبها شر   

ست   قطعة األرض ذات الصلة من الباطن إل فرع م كز ريدوود للتعليم المبك  التاتع لم موعة كيدز فب 

ست  فب  ت صل كيدز  ا ت اقية،  بموجب  المع فة.  صندوق  مؤسسة  بموافقة  ا 
 
رهن خ.ذ. . ،  ج وب 

مدرسة وتشغيلها، وتتول مسؤولية ال صول عىل ت اخيص ج وب خ.ذ. .  عىل ال ق ال ضي إلدارة ال

  ، ، وال  اظ عىل ساحات المدرسة، وتعي    الموظ     ي ي دتر
التعليم ذات الصلة من ال هات ال كومية ف 

المدرسة وتشغيلها،   إدارة  ي 
ف  ال ق  إل  بالنظ   الصلة.  التأم    ذات  الم افق وتوفب  وثائق  توفب   وضمان 

ج وب خ ست  فب  )تزداد  وافقت كيدز  لإلدارة خ.ذ. .   تعليم  كة  لشر أساسية  رسو   دفع  عىل  .ذ. .  

ست   لب من كيدز فب 
ُ
ا ت اقية، ط المدرسة. وبموجب  ي ت ققها 

ال   اإلي ادات  مئوية من  ا( ونسبة  سنوي 
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ي  
ي تتوافق مع بدء السنة األول من  2022أتريل    1ج وب خ.ذ. .  أن تدفع ال سو  األساسية ف 

، وال  

ي أ توب     ال صل الدراسي 
ح. بدأت مدة ا ت اقية ف  ي    2021المقب 

. ي ق 2037أغسطس    31وستنتهي ف 

اء   ي أي وقت خالل مدة ا ت اقية، بشر
ا ، أن تقو ، ف  ست ج وب خ.ذ. . ، دون أي الب   لم موعة كيدز فب 

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  وال صول عىل   ي إل شر ا تتقديم إشعار كتاتر
 
موافقة  حق إي ار قطعة األرض، رهن

ي أي وقت بعد تاري    خ  
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  إنهاء ا ت اقية ف  من مؤسسة صندوق المع فة. وي ق لشر

ست ج وب    2027سبتمبر    1 ا عىل األقل إل م موعة كيدز فب  ي عشر شه  
بموجب إشعار تقدمه قبل اث  

 خ.ذ. . . 

مة مع مؤسسة اإلمارات للتع  ليم المدرسي اتفاقية تشغيل وإدارة المدارس المث 

المدرسي   للتعليم  اإلمارات  مؤسسة  مع  وإدارة  تشغيل  ات اقية  خ.ذ. .   لإلدارة  تعليم  كة 
شر أت مت 

ي مؤسسة اإلمارات )"
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  تتشغيل 2022يونيو  28"( ف  ، حيث ستقو  بموجبها شر

(، ومدرسة الق ائن )الشارقة(، ومدرسة المطا ي ف )رأس الخيمة(، ومدرسة وإدارة مدرسة آل مكتو  )دتر

ي  
ة أولية تبلغ ثالث سنوات وي وز 2022يونيو    28ال  قان )الشارقة(. بدأت مدة ا ت اقية ف  ، وتستم  ل ب 

 من ذل ، 
ً
ة. وبدال ات إضافية مدتها خمس سنوات لكل فب  تمديدها با ت اق المتبادل ت    الط ف    ل ب 

ا لتقدي ها الخاص ت ديد ا ت اقية  بعد انتهاء المدة األولية، ي ق لمؤسسة اإلمار 
 
ات للتعليم المدرسي وفق

 .  لمدة إضافية واحدة تبلغ سنت   

ي   
كة تعليم لإلدارة المسؤولية الكاملة عن تشغيل المدارس وإدارتها، بما ف  وبموجب ا ت اقية، تتول شر

، وإدارة الم افق، وتدريب ، وتقديم    ذل  صياغة سياسات المدارس وتن يذها، وتعي    الموظ     الموظ    

ي مقابل هذه الخدمات، ستدفع مؤسسة اإلمارات للتعليم  
انية سنوية. وف  ا لمب  

 
خدمات اإلدارة المالية وفق

، و)ب( رسو    ي نهاية كل فصل دراسي
: )أ( رسو  إدارة ثاتتة ف  كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ما يىلي

المدرسي لشر

ات األداء ال    تسب عىل أساس بعض مؤشر
ُ
ة ت ي ساتم تقييمها من قبل مؤسسة اإلمارات متغب 

ئيسية ال  

 ( :  أمور أخ ى، ما يىلي
ات األداء ال ئيسية، من ت    . وتشمل مؤشر ( مدى ت صيل الطالب 1للتعليم المدرسي

(  5( رضا أولياء األمور، و) 4( رفاهية الطالب، و) 3( تقييم ال  ص للمدرسة ذات الصلة، و) 2وتقدمهم، و) 

انية.   قيمة وفورات المب  

ي مدته ستة أشه ، و) 1ي ق لمؤسسة اإلمارات إنهاء ا ت اقية )   ( 2( دون أي سبب بموجب إشعار كتاتر

أحكا    أو خال ت بعض  تعليم لإلدارة خ.ذ. .   كة  انتهكت شر ي حال 
ي ف  ال ور بموجب إشعار كتاتر عىل 

ا تناًء عىل ي إذا خضعت    ا ت اقية. عالوة عىل ذل ، ي ق لمؤسسة اإلمارات إنهاء ا ت اقية فور  إشعار كتاتر

ي السيط ة دون ال صول عىل موافقة كتاتية مسبقة من مؤسسة  
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  لتغيب  ف  شر

كة: )أ( من خالل   ي شؤون الشر
اإلمارات. تع ف ا ت اقية "السيط ة" عىل أنها قدرة الشخص عىل التأثب  ف 

أو حق التصويت   أو   فيما امتال  األسهم  كة،  بالشر نتي ة ألي صالحيات ممنوحة بموجب   يتعلق  )ب( 
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كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .    كة أخ ى. ي ق لشر كة أو أي شر النظا  األساسي أو أي مستند آخ  ينظم تل  الشر

امات الدفع أو التمويل، أو إذا خ ضت مؤسسة اإلمارات   إنهاء ا ت اقية إذا خال ت مؤسسة اإلمارات الب  

ة بأ بر من  ال سو  األساسية و/أو ال سو  ا ة ذات صلة. وي وز ألي من الط ف       %10لمتغب 
خالل أي فب 

وأي عمليات إغالق   19-إنهاء ا ت اقية عند وقوع أي أحداث قوة قاه ة، عىل ال غم من أن جائ ة كوفيد

ي إنهاء ا ت اقية أو ا نس اب منها بأي شكل آخ .  
ئ ال ق ف   م تبطة تها لم تنسر

ي اتفاقية تشغيل وإدارة المد  ي أبوظت 
 
مة مع دائرة التعليم والمعرفة ف  ارس المث 

كة تعليم القابضة   ي   – أت مت شر كة الشخص الواحد ذ. . . ات اقية مع دائ ة التعليم والمع فة بأتوظ ر
شر

كة تعليم القابضة  2022  يوليو   14"( تتاري    خ  دائرة التعليم والمعرفة)" كة    –، حيث تقو  بموجبها شر شر

،  الشخص الواحد ذ. . . تت  ي ي إمارة أتوظ ر
اكات التعليمية ف  شغيل وإدارة تسع مدارس تابعة لمدارس الشر

الرياض،   الوفاء، ومدرسة  الو ء، وروضة  الناي ة، مدرسة السال ، وروضة  وهي مدرسة الوطن، وروضة 

الدراسي   العا   بداية  ي 
ف  ا ت اقية  بدأت مدة  العهد.  العز ، ومدرسة  ال  سان، ومدرسة  -2022وروضة 

 اليو  األخب  من العا  الدراسي  و   2023
ما لم يتم إنهاؤها قبل    2024-2023ستستم  لمدة عام    ح  

تبلغ خمس   إضافية  لمدة  لتقدي ها  ا 
 
وفق ا ت اقية  ت ديد  والمع فة  التعليم  لدائ ة  مدتها. وي وز  انتهاء 

كة تعليم القابضة   ي حال حققت شر
ات أداء    –سنوات ف  كة الشخص الواحد ذ. . . مؤشر رئيسية معينة  شر

ات األداء ال ئيسية، من ت    أمور أخ ى،  ا ألحكا  ا ت اقية. وتشمل مؤشر
 
وتمكنت من تشغيل المدرسة وفق

 ( : ( حضور 3( تقييم ال  ص للمدرسة ذات الصلة، و) 2( نتائج التقييم وتقد  مستوى الطالب، و) 1ما يىلي

 ( رضا أولياء األمور. 4الطالب، و) 

ي تقدمه قبل  1مع فة إنهاء ا ت اقية ) ي وز لدائ ة التعليم وال  180( لدواعي المالءمة بموجب إشعار كتاتر

كة تعليم  المتكبدة لشر المعقولة ذات الصلة  التعويض والتكاليف  ا عىل األقل، مع م اعاة دفع مبلغ  يوم 

)   –القابضة   أو  ذ. . .،  الواحد  الشخص  كة  استبعاد  2شر )عن طريق  ي 
أو جزتئ بشكل كىلي  ( ألي سبب، 

ي مدته  مد  من المدارس الخاضعة لالت اقية( بموجب إشعار كتاتر
ي حالة    30رسة أو أ بر

ا عىل األقل ف  يوم 

القابضة   تعليم  كة  للعقد من قبل شر انتهاكات معينة  أو حدوث  األداء  الواحد   –ضعف  الشخص  كة  شر

كة تعليم القابضة  3ذ. . .، أو )  ي حال أي انتها  جوه ي من قبل شر
كة الشخص الواحد  شر   –( بأث  فوري ف 

كة   ي السيط ة أو الملكية لدى شر
ي ذل  حدوث تغيب  ف 

ي ا ت اقية، بما ف 
ذ. . . لبعض البنود ال ئيسية ف 

القابضة   التعليم    –تعليم  دائ ة  من  مسبقة  موافقة  عىل  ال صول  دون  ذ. . .  الواحد  الشخص  كة  شر

كة تعليم القابضة   كة الشخص الواحد ذ. .   –والمع فة. ي وز لشر ي  شر  . إنهاء ا ت اقية بموجب إشعار كتاتر

ة إشعار بالمعال ة مدتها    30مسبق تقدمه قبل   ا عىل األقل، مع م اعاة فب  ي حالة ارتكاب    60يوم 
ا ف  يوم 

ي سداد مدفوعات 
دائ ة التعليم والمع فة ألي انتها  جوه ي لالت اقية أو إخ اق دائ ة التعليم والمع فة ف 

كة كة الشخص الواحد ذ. . . بموجب أحكا  ا ت اقية.  –تعليم القابضة  معينة عند است قاقها لشر  شر
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 اتفاقيات التطوير 

 اتفاقية إيجار تطوير مع مؤسسة صندوق المعرفة 

ي  
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ات اقية إي ار تطوي  مع مؤسسة صندوق المع فة ف  ، 2022يناي     17أت مت شر

كة تعليم   لإلدارة خ.ذ. .  تتأجب  أرض مملوكة لمؤسسة صندوق المع فة تقع حيث تقو  بموجبها شر

ي لغ ض تشايد مدرسة وتطوي ها وتشغيلها عىل هذه   3430443عىل قطعة األرض رقم   ي الوصل بدتر
ف 

ي  30األرض. بدأ شيان عقد اإلي ار البالغ مدته 
ا ف  ي عا   2022يناي   17عام 

 . 2052وسانتهي ف 

ا  ت اقية اإلي ار،   
 
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  بال صول عىل ت خيص لتشغيل مدرسة تقد   وفق تلب    شر

لإلدارة  تعليم  كة  شر ستدفع  ذل ،  عىل  عالوة  يطانية.  البر المناهج  ت نامج  أو  الدولية  البكالوريا  ت نامج 

اإلي ار )ساتم   الثالثة من عقد  السنة  ا من  بدء  المع فة  إي ارات سنوية إل مؤسسة صندوق  خ.ذ. .  

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  سداد أي ا ة سماح   ُيطلب خاللها من شر عتبار أول عام    من عقد اإلي ار فب 

مدفوعات إي ار إل مؤسسة صندوق المع فة(. ومن السنة الثالثة ح   السنة السادسة من عقد اإلي ار، 

المع فة   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  أن تدفع إل مؤسسة صندوق  ا قدره يتع    عىل شر
 
ثاتت ا  ا سنوي  إي ار 

ا ح   انتهاء المدة البالغة    3,056,738.50
 
، وبعد ذل  ي ب زيادة اإلي ار بمبلغ م دد مسبق ي

درهم إمارات 

تأم    قدره    30 )أ( مبلغ  المع فة:  ا لمؤسسة صندوق 
 
أيض كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .   ا. وستدفع شر عام 

تن  1,528,374.38 ضمان  شكل  ي 
ف  ي 
إمارات  ساتم درهم  والذي  لإللغاء،  قابل  وغب   وط  مشر غب   كي 

بموجب   المق رة  اماتها  والب   تتعهداتها  بالوفاء  خ.ذ. .   لإلدارة  تعليم  كة  شر لقيا   استخدامه كضمان 

ي شكل ضمان تنكي    1,528,374.38ا ت اقية، و)ب( مبلغ تأم    األعمال اإلنشائية بقيمة  
ي ف 
درهم إمارات 

وط وغب  قابل لإللغاء  ي  غب  مشر
، والذي ساتم استخدامه كضمان لتن يذ أعمال التشايد بشكل مالئم وف 

 الوقت الم دد. 

التطوي     أعمال  عن  اإلي ار  ات اقية  بموجب  الكاملة  المسؤولية  خ.ذ. .   لإلدارة  تعليم  كة  شر تتول 

ال بالبنية  المدرسة  تربط  تتعلق  تكاليف  أي  ذل   ي 
ف  بما  حة،  المقب  بالمدرسة  المتعلقة  ت تية  والتشايد 

العامة، وال صول عىل الموافقات اإلنشائية الالزمة من السلطات العامة المختصة، وتوفب  كل ما يلز  من  

تعليم لإلدارة  كة  يتع    عىل شر المدرسة وتشغيلها.  المطلوبة إلنشاء  والتصاري    ح  والموافقات  اخيص 
الب 

ي غضون  
المدرسة ف  الشي  24خ.ذ. .  استكمال تشايد  تاري    خ  ا من  يتع    عليها دفع رسو   شه   أو  ان، 

شهرية إل مؤسسة صندوق المع فة ح   يتم ا نتهاء من أعمال التشايد ذات الصلة أو ح   يتم تمديد  

 تاري    خ استكمال التشايد من قبل مؤسسة صندوق المع فة وفق تقدي ها المن  د والمطلق. 

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .    إت ا  أي ص قة من شأنها أن تؤدي إل  بموجب ات اقية اإلي ار،   ي وز لشر

ي حصتها أو ملكيتها أو نقلها، أو التنازل 
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . ، أو التضف ف  ي ملكية شر

تغيب  السيط ة ف 
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اإلي ار دون  ات اقية  بموجب  اماتها  الب   أو  الباطن ألي من حقوقها  من  اإلي ار  أو  الباطن  من  التعاقد  أو 

سسة صندوق المع فة، عىل أنه ي وز منح تل  الموافقة أو ح بها من قبل  موافقة خطية مسبقة من مؤ 

السيط ة"   "تغيب   تعريف  يشمل  اإلي ار،  ات اقية  بموجب  والمطلق.  المن  د  لتقدي ها  ا 
 
وفق المؤسسة 

: )أ( ا ست واذ عىل نسبة   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  من قبل   %10حدوث أي مما يىلي أو أ بر من أسهم شر

ي كلتا  أي كيان
تب عليه ف  كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  يب  أو شخص آخ ، أو )ب( تيع كل أو معظم أصول شر

ي السيط ة أقل 
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  قبل هذا التغيب  ف  ي شر

ال الت    أن يمتل  المساهمون المعنيون ف 

ي ا  %90من  
ي أو المست وذ بعد إج اء التغيب  ذي الصلة ف 

ي حالة تقديم من أسهم الكيان الباف 
لسيط ة. ف 

ي السيط ة أو التنازل أو التعاقد من الباطن أو اإلي ار 
مؤسسة صندوق المع فة موافقتها الكتاتية عىل تغيب  ف 

ا لتقدي ها، )أ( ف ض رسو  لم ة  
 
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . ، في وز للمؤسسة وفق من الباطن من قبل شر

إي ار السنة، و/أو )ب( ف ض رسو  لم ة واحدة تساوي ك د أقض من    %20واحدة تساوي أو تصل إل  

ي السيط ة أو التنازل أو التعاقد من    %5أو تصل إل 
ي تنطوي عىل التغيب  ذي الصلة ف 

من قيمة الص قة ال  

وط وأحكا  إضافية عىل المتنازل   الباطن أو اإلي ار من الباطن، و/أو )ج( تعديل ات اقية اإلي ار ل  ض شر

ي  له، و/أو )د( إ
كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  إنهاء ا ت اقية ف  ت ا  عقد إي ار جديد مع المتنازل له. ي وز لشر

ي تقدمه لمؤسسة صندوق  أي وقت بعد تاري    خ الشيان ولكن قبل تاري    خ بدء التشايد بموجب إشعار كتاتر

كة تعليم لإلدارة خ.  ذ. .  مبلغ التأم    المع فة قبل شه  واحد عىل األقل من اإلنهاء، وبعد ذل  ست قد شر

ي أي وقت إنهاء ا ت اقية 
د مبلغ تأم    األعمال اإلنشائية. ي وز لمؤسسة صندوق المع فة ف 

ولكن ستسب 

ي مسبق  كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  بموجب إشعار كتاتر
ألي سبب أو نتي ة أي انتها  جوه ي من قبل شر

ي حالة إنها   30تقدمه قبل  
ا عىل األقل من اإلنهاء. ف  ء مؤسسة صندوق المع فة لالت اقية ألي سبب أو  يوم 

كة تعليم لإلدارة خ.ذ. . ، يتع    عىل تعليم لإلدارة خ.ذ. .  أن  نتي ة أي انتها  جوه ي من قبل شر

تدفع مؤسسة صندوق المع فة تعويضات مقطوعة بمبلغ يساوي اإلي ار السنوي لسنة واحدة عن العا  

ي حال إنه
كة تعليم لإلدارة  الذي ي دث فيه اإلنهاء. وف  اء عقد اإلي ار أو انتهاء مدته: )أ( يتع    عىل شر

ات وإضافات لها إل مؤسسة صندوق المع فة،  خ.ذ. .  التنازل عن األرض المؤج ة وأي ت كيبات وت هب  

و)ب( تست ق لمؤسسة صندوق المع فة كل الموافقات وا عتمادات الصادرة عن السلطات المختصة 

ي ما ي
 تعلق باألرض المؤج ة. ذات الصلة ف 

اء األصول مع مدرسة جبل علي 
 اتفاقية شر

ي  
اء أعمال وأصول 2022مايو    25ف  كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  ات اقية مع مدرسة جبل عىلي لشر

، وقعت شر

، بموجب ا ت اقية، تبيع أعمالها وأصولها   مدرسة جبل عىلي كمنشأة مستم ة. وستقو  مدرسة جبل عىلي

ا ملكيتها  ضمان  بعقود  مع  ا نت اع  وحق  والشه ة،  والمنقولة،  الثاتتة  األصول  ذل  كل  ي 
ف  بما  لكاملة، 

أعمالها، وعالقات العمل، والمخزون، وس الت األعمال والمعلومات، وحقوق الملكية ال كرية، والديون، 

كة تعليم لإلد ارة خ.ذ. . .  وكل األصول أو الممتلكات أو ال قوق األخ ى المتعلقة أو الم تبطة بأعمالها لشر
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اء قدره   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  سع  شر كة تعليم بالنيابة عن شر ي    48,000,000دفعت شر
درهم إمارات 

اء األعمال  . ا تمل شر اء األعمال واألصول الخاصة بمدرسة جبل عىلي
كة اإلمارات ريت مقابل شر إل شر

ي  
ا ف  اء، تتول تعليم   . وبعد 2022يوليو    25واألصول الخاصة بمدرسة جبل عىلي رسمي  تاري    خ إتما  الشر

ي تم  
امات المتعلقة بأعمال وأصول مدرسة جبل عىلي ال  

لإلدارة خ.ذ. .  مسؤولية سداد وأداء كل ا لب  

: )أ( كل ال سو  والن قات الدورية المتعلقة بأعمال مدرسة  ي ذل  ما يىلي
اإلفصاح عنها قبل اإلتما ، بما ف 

امات ب ي ذل  ا لب  
، بما ف  موجب كل عقود األعمال، و)ب( كل ال واتب والمكافآت والعمو ت  جبل عىلي

لدى   ال الية  العمل  عقود  بموجب  ال الي     للموظ      المست قة  األخ ى  العمل  ومزايا  والمصاريف 

امات أو   كة تعليم لإلدارة خ.ذ. .  مسئولية دفع كل ا لب   . عالوة عىل ذل ، تت مل شر مدرسة جبل عىلي

ي لم يتم اإلفصاح عنها قبل ا  تمال بمبلغ  المست قات عىل مدرسة  
جبل عىلي والوفاء تها وتأديتها وال  

.  500,000إجمالي أقصاه  ي
 درهم إمارات 

وط ا ت اقية، لن تكون مدرسة جبل عىلي مسؤولة عن انتهاكات الضمانات أو أي مطالبة أخ ى  
بموجب شر

ا    ، و)ب(    500,000المتعلق بالمطالبة ذات الصلة  بموجب ا ت اقية إ  إذا: )أ( ت اوز ا لب   ي
درهم إمارات 

ا  المق ر بموجب كل المطالبات األخ ى  امات، سواء بشكل ف دي أو عند جمعه با لب   ت اوز مبلغ ا لب  

ي   تت اوز بشكل ف دي  
امات ال   (    500,000)بخالف ا لب   ي

ي   500,000درهم إمارات 
، وف  ي

درهم إمارات 

لتقديم    مدرسة جبل عىلي مسؤولة عن كامل مبلغ المطالبة )المطالبات( ذات الصلة. هذه ال الة ستكون  

كة تعليم لإلدارة    فيما مطالبة بموجب ا ت اقية   .ذ. .  تقديم إشعار خيتعلق بأي مسؤولية، يتع    عىل شر

ا تبدأ من   ي عشر شه  
ة تبلغ اث   ي إل مدرسة جبل عىلي بالمسؤولية ذات الصلة قبل م ور فب  تاري    خ إتما   كتاتر

اء. لن يت اوز ال د األقض للمسؤولية اإلجمالية لمدرسة جبل عىلي عن أي مطالبة بموجب ا ت اقية   الشر

اء.  %30نسبة   من سع  الشر

ي إل سي  ( ب  كة اإلمارات ريت )سي إي آي سي اء العقارات مع شر  اتفاقية بيع وشر

ي 
كة، وقعت 2022مايو  26ف  كة اإلمارات ر  الشر ي إل سي )"ات اقية مع شر ( تر اإلمارات  يت )سي إي آي سي

بموجبها  ريت ي  ي  ال"(، ستشب 
ف  الواقعة  األرض  لقطعة  المطلقة  الملكية  اإلمارات ريت  كة  كة من شر شر

ا. وبموجب هذه  ي تقع عليها مدرسة جبل عىلي حالي 
ي اإلمارات العربية المت دة وال  

ي ف  ال بية الثالثة بدتر

كة  الا ت اقية، ستدفع   كة إل شر اء العقار بمبلغ  شر : )أ( سع  شر درهم    185,500,000اإلمارات ريت ما يىلي

يبة القيمة المضافة بقيمة   ي )باإلضافة إل ض 
ي    9,275,000إمارات 

(، و)ب( مبلغ السداد ال زتئ ي
درهم إمارات 

ي    14,500,000األولي وقدره  
. ف  ي
كة شر ال( قيا   1، تم نقل الملكية الكاملة بعد ) 2022مايو    26درهم إمارات 

، و)  ي إل سي ( تر كة اإلمارات ريت )سي إي آي سي
اء العقار لشر وط ال( ووفاء  2بدفع مبلغ شر كة بالشر شر

اء. عالوة عىل ذل ، ستدفع   ي وقدره  ال المسبقة ذات الصلة بالشر
كة مبلغ التسوية المتبق    33,500,000شر

ي حا
كة اإلمارات ريت بعد تاري    خ النقل بسنة واحدة. ف  ي إل شر

ي دفع مبلغ  اللة إخ اق  درهم إمارات 
كة ف  شر
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ي بعد تاري    خ النقل بسنة واحدة،
كة غ امة قدرها  الستدفع    ( 1)   التسوية المتبق  ي    10,000شر

درهم إمارات 

عن كل يو  اتتداًء من اليو  الثامن إل اليو  العاشر بعد تاري    خ هذا التخلف عن السداد ثم ي ت ع هذا المبلغ  

ي عن كل يو   50,000إل  
كة مسؤولة ال ( ستكون  2، و) بعد ذل  ح   يتم السداد بالكامل  درهم إمارات  شر

ي إل سي عن أي خسائ  تتكبدها نتي ة عد  الدفع  ( تر كة اإلمارات ريت )سي إي آي سي
 . عن تعويض شر

كة الحكمة لمقاوالت البناء ذ.م.م  اتفاقية التشييد مع شر

ي  
كة تعليم خ.ذ. .  ات اقية عقد  2019أ توب     17ف  كة ال كمة لمقاو ت البناء ذ. .  ، أت مت شر مع شر

. بموجب ا ت اقية،  الحكمة)" ي أتوظ ر ي 
حة، ف  المقب  أ(  الدولية )خلي ة  ال احة  "( لتشايد وإتما  مدرسة 

ا قدره   ا مقطوع 
 
كة تعليم خ.ذ. .  مبلغ ي    164,249,470.00دفعت شر

كة ال كمة ف  ي إل شر
درهم إمارات 

كة ال كمة تإكمال أعمال حة ومعال ة أي عيوب تتعلق بأعمال    ح    تعهدت شر التشايد للمدرسة المقب 

ا من    180التشايد. وتم التعاقد عىل الم حلة األول من أعمال التشايد ليتم ا نتهاء منها بعد   ا تقويمي  يوم 

تاري    خ الشيان، تانما تم التعاقد عىل أعمال أخ ى   تدخل ضمن الم حلة األول ليتم ا نتهاء منها بعد  

كة ال كمة إكمال أعمال   425 وط ا ت اقية، كان يتع    عىل شر ا من تاري    خ الشيان. بموجب شر ا تقويمي 
يوم 

كة  ا للمواعيد المت ق عليها وإ  ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن التأخب  لشر
 
التشايد لكل م حلة وفق

كة تعليم خ.ذ. .  عن أي تكاليف نا . تعليم خ.ذ. . ، باإلضافة إل تعويض شر لب    ت ة عن ذل  التأخب 
ُ
ط

كة ال كمة إج اء تسوية بقيمة   كة تعليم    700,000من شر ي إل شر
ات  خ درهم إمارات  .ذ. .  نتي ة التأخب 

ات.  التأخب  تتل   الم تبطة  األخ ى  ا ت اقية    والتكاليف  بموجب  ملزمة  ال كمة  ذل ، كانت  عالوة عىل 

كة    %10تتوفب  ضمان أداء تنسبة   ي شكل ضمان تنكي صادر عن تن   من مبلغ العقد لشر
تعليم خ.ذ. .  ف 

ي  
. ف  ي ي إمارة أتوظ ر

ي  2020أغسطس    30يقع ف 
، تم ا نتهاء من أعمال تشايد الم حلة األول للمدرسة، وال  

الثانية،   الم حلة  أعمال تشايد  ي ح    تم ا نتهاء من 
المدرسة لطالب السنوات األول، ف  تضمنت مب   

ي تضم مب   المدرسة لل
. تم تقديم الدفعة النهائية 2021سبتمبر  5طالب ح   الصف الثامن تتاري    خ وال  

كة ال كمة   كة تعليم خ.ذ. .  إل شر ي  مقابل خدمات التشايد  من قبل شر
 يوليو   15بموجب ا ت اقية ف 

كة تعليم  2022 ة، تدين شر ي تاري    خ هذه النشر
ي    257,902.38.ذ. .  بمبلغ آخ  قدره  خ. كما ف 

درهم إمارات 

كة ال كمة مقابل ت كيب نظا  توليد طاقة شمسية، ومن المتوقع تقديم الدفعة النهائية ب لول إل   شر

 . 2022ديسمبر 

ية ومؤسسة صندوق المعرفة   اتفاقية برنامج المنح الدراسية مع هيئة المعرفة والتنمية البشر

ي  
الدراسية2018نوفمبر    26ف  المنح  ت نامج  ات اقية  تعليم خ.ذ. .   كة  وقعت شر المع فة    ،  هيئة  مع 

"( ية  البشر يةوالتنمية  البشر والتنمية  المعرفة  )"هيئة  المع فة  مؤسسة صندوق "( ومؤسسة صندوق 

.  المعرفة نامج المنح الدراسية، أت مت   فيما "( إلنشاء ت نامج المنح الدراسية للطالب اإلماراتي    يتعلق تبر

المع فة مع مؤسسة صندوق  منح  ات اقية  تعليم خ.ذ. .   كة  ي    شر
وافقت  2018نوفمبر    26ف  ، حيث 
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تنسبة   المساهمة  عىل  خ.ذ. .   تعليم  كة  شر المؤهل      %50بموجبها  للطالب  الدراسية  ال سو   من 

البالغة   المتبقية  النسبة  تانما ساتم سداد  الدراسية،  المنح  ي ت نامج 
من قبل مؤسسة    %50للمشاركة ف 

الدراسي المنح  ت نامج  ات اقية  بموجب  المع فة.  المسؤولة عن صندوق  تعليم خ.ذ. .  هي  ة، ستكون 

ي ح    ستتول هيئة المع فة 
نامج والموافقة عليهم، ف  ي لطالب المنح الدراسية للبر

تنظيم القبول النهاتئ

نامج.   تغىطي المن ة سوى ال سو  الدراسية   ية إج اء ا ختيار األولي للطالب المؤهل    للبر
والتنمية البشر

تعليم خ.  كة  تت مل شر أي ولن  المع فة  صندوق  مؤسسة  أو  ية  البشر والتنمية  المع فة  هيئة  أو  ذ. .  

األنشطة   أو  أزياء موحدة  أو  أو وجبات  أو كتب  تكاليف نقل  بأي  يتعلق  ما  ي ذل  
بما ف  تكاليف إضافية، 

كة تعليم خ.ذ. .  إنهاء ا ت اقية ألي سبب من األسباب   الالمنه ية لطالب المنح الدراسية. ي وز لشر

ي ا ت اقية قبل سنة دراسية كاملة عىل األقل من اإلنهاء.  بموجب  
ي تقدمه إل األط اف األخ ى ف  إشعار كتاتر

ية ومؤسسة صندوق المع فة إنهاء ا ت اقية ألي سبب من األسباب  ي وز لهيئة المع فة والتنمية البشر

ي مدته   كة تعليم خ.ذ. .  تإشعار كتاتر
ا بعد نهاية    30من خالل موافاة شر العا  الدراسي ذي الصلة. يوم 

ا ت اقيات  فإن  المنح،  ات اقية  أو  الدراسية  المنح  ات اقية  إنهاء  ي حالة 
ف  أنه  األط اف عىل  توافق جميع 

والمنح ذات الصلة المقدمة بموجبها ستظل سارية بالنسبة لطالب المن ة الدراسية ال الي    لمدة تصل 

  يتخرج الطالب من المدرسة ذات الصلة. إل عام    دراسي    من تاري    خ شيان اإلنهاء ح   

ي 
 
 2022أغسطس  31بعض ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة كما ف

) ي مرصف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع )مرصف اإلمارات اإلسالمي
 
 اتفاقية تسهيالت مؤرخة ف

 نظرة عامة 

كة ات اقية تسهيل    "(. تم تعديل التسهيل األصلي التسهيل  )"  مع مضف اإلمارات اإلسالمي أت مت الشر

كة تعليم   كة وشر ا بموجب عدة خطابات تعديل ت    مضف اإلمارات اإلسالمي وكل من الشر
 
األصىلي  حق

"( ذ. .   لإلدارة  تعليم  كة  تتاري    خ  العمالء ذ. .  وشر أتريل   27و  2020يوليو    19و  2020مارس    16"( 

، )"2022مايو    18و  2022مارس    22و  2021 "( )يشار إل التسهيل األصىلي  طابات التعديلخ، عىل التوالي

باسم " ا  التعديل مع  اإلمارات اإلسالمي وخطابات  يمنح كل خطاب من خطابات  تسهيالت مرصف   .)"

العمالء.   إل  إضافية  تسهيالت  اإلسالمي التعديل  اإلمارات  تسهيالت مضف  تتضمن  الن و،  هذا  وعىل 

، وتسهيل اإلجارة  ، وتسهيل ا 2  وتسهيل اإلجارة  1  تسهيل اإلجارة ، وفق تعريف 3لس ب المغىط اإلسالمي

ا لتسهيالت مضف  كل من تل  التسهيالت أدناه.  
 
كة وفق ا للشر ت د أدناه ت اصيل التسهيالت المتاحة حالي 

 .  اإلمارات اإلسالمي

ي  - 1تسهيل اإلجارة 
 
ه بموجب خطابات تعديل مؤرخة ف  2022مارس  22و 2020مارس  16تم توفث 

كة تعليم  تسهيل اإلجارة األول كة تعليم لإلدارة ذ. .  استخدا  تسهيل اإلجارة )"ي وز لشر  "( الممنوح لشر
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ا )تم    49,642,857.20لإلدارة ذ. .  بمبلغ يصل إل   ا إماراتي  ا    44,678,570  استخدا درهم  ا إماراتي  درهم 

ي  (، مع حلول تاري    خ ا ست قاق  المست قة  ا رباحمنه، باستثناء  
ي ف 
اي     28النهاتئ . ومعدل اإلجارة  2027فبر

( باإلضافة إل  المتباين فيما يتعلق تهذا التسهيل هو معدل اإليبور الساري )لمدة ثالثة أشه  ك د أدت 

ا. يتم إط اء تسهيل اإلجارة    %1.85نسبة   بالمبلغ األصىلي والرب  ح المطلوب دفعه عىل أقساط رب  ع   1سنوي 

 سنوية. 

 الغرض 

ي العقارات التالية بدولة اإلمارات العربية   2يل اإلجارة  الهدف من تسه
اء األسهم العادية ف  هو تمويل شر

 المت دة: 

a)  ي لالستوديوهات(؛ 91القطعة رقم  مدينة دتر
ي )مب    ، ال بية الثانية، دتر

b)  ي )مدرسة أب تاون الدولية(؛4293-251)  382القطعة رقم  (، م دف، دتر

c)  ي 249-598القطعة رقم ي )مدرسة جرين فيلد الدولية(؛ و، م مع دتر  لالستثمار، دتر

d)  يطانية، تالل اإلمارات(.  4046-394القطعة رقم ي البر ي م مع إعمار )مدرسة دتر
 ف 

ي  - 2تسهيل اإلجارة 
 
ي التعديل المؤرخي   ف  2022مارس  22و 2020مارس  16المقدم بموجب خطاب 

"( اإلجارة  تسهيل  استخدا   كة  للشر اإلجارة  ي وز  ا2تسهيل  إل "(  يصل  بمبلغ  كة  للشر لممنوح 

، درهم تم استخدامه و  يشمل األرباح المست قة(   126.875.318)منها مبلغ    درهم  135,625,000

ي  
ي ي ل ف 

ي ما يتعلق تهذا التسهيل هو  2029نوفمبر    30تتاري    خ است قاق نهاتئ
. معدل اإلي ار المتغب  ف 

( باإل  ا. يتم إط اء تسهيل   %1.85ضافة إل نسبة  معدل اإليبور الساري )لمدة ثالثة أشه  ك د أدت  سنوي 

المطلوب دفعها عىل أقساط رب  ع سنوية. ويتم تأجيل مدفوعات المبلغ    والرب  حبالمبلغ األصىلي    2اإلجارة  

 األصىلي بموجب هذا التسهيل لمدة عام    من تاري    خ توفب  التسهيل. 

 الغرض 

:  2يتمثل الغ ض من تسهيل اإلجارة  ي ما يىلي
 ف 

e) اء ي دولة اإلمارات العربية المت دة:  تمويل شر
ي التالية ف 

 قطع األراض 

ي لالستوديوهات(؛ 91القطعة رقم  •  مدينة دتر
ي )مب    ، ال بية الثانية، دتر

ي )مدرسة أب تاون الدولية(؛4293-251)  382القطعة رقم  •  (، م دف، دتر
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ي )مدرسة جرين فيلد الدولية(؛ 249-598القطعة رقم   • ي لالستثمار، دتر ، م مع دتر

 و

يطانية، تالل اإلمارات(   4046-394القطعة رقم   • ي البر ي م مع إعمار )مدرسة دتر
؛ ف 

 و

f)  وأي ا ست واذ(  عملية  )باستثناء  ا ستثمار  رسملة  إعادة   / األرباح  توزيعات  تمويل 

 مصاريف عامة داخل الم موعة. 

 2022مارس  22و 2020يوليو   19تسهيل السحب المغىط اإلسالمي بتاري    خ 

)"ي وز   الم اب ة  ا استخدا  تسهيل 
 
أيض كة  المغىط اإلسالمي للشر السحب  إل تسهيل  بمبلغ يصل   )"

درهم، لمدة سنة واحدة. يتكون معدل الرب  ح من معدل اإليبور الساري )لمدة شه  واحد    44,360,000

( ونسبة  ا. ويتم دفع دفعات األرباح عىل أساس شه ي.  %1.75ب د أدت   سنوي 

 الغرض 

المال يتمثل الغ ض   النقدية ورأس  التدفقات  تلبية متطلبات  ي 
من تسهيل الس ب المغىط اإلسالمي ف 

كة استخدا  المبالغ المتاحة للس ب بموجب هذا التسهيل عن طريق الضمان.   كة. يمكن للشر العامل للشر

كة.  كة هذا التسهيل من خالل ضمانات الدفعة المقدمة الصادرة لصالح الشر  استخدمت الشر

)"خطاب التعديل    2022مايو    18المقدم بموجب خطاب تعديل صادر بتاري    خ    -  3جارة  تسهيل اإل  
ي مايو 

 
 "( 2022الصادر ف

كة استخدا  تسهيل اإلجارة )" كة بمبلغ    3"(. تم منح تسهيل اإلجارة  3تسهيل اإلجارة  ي وز للشر للشر

إل   مبلغ    درهم  187,000,000يصل  ي  160.000.000)منها  و   استخدامه  تم  األرباح درهم  شمل 

ي ما يتعلق تهذا التسهيل هو معدل اإليبور  10، لمدة عشر ) المست قة( 
( سنوات. معدل اإلي ار المتغب  ف 

نسبة   إل  باإلضافة   ) أدت  أشه  ك د  ثالثة  )لمدة  اإلجارة    %1.85الساري  تسهيل  إط اء  يتم  ا.    3سنوي 

المبلغ األصىلي  المطلوب دفعها عىل أقساط رب  ع سنوية. و   والرب  حبالمبلغ األصىلي   يتم تأجيل مدفوعات 

 بموجب هذا التسهيل لمدة عام    من تاري    خ توفب  التسهيل. 

 الغرض 

:  3يتمثل الغ ض من تسهيل اإلجارة  ي ما يىلي
 ف 

a)   إل بمبلغ يصل  أدناه(  الوارد  التعريف  )ب سب  الم حىلي  الم اب ة  تسهيل  تمويل  إعادة 

ي    160,000,000
إمارات  "درهم  مطالعة  بموجب    )ت جاء  المقدم  المرابحة  تسهيل 
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مايو  ي 
 
ف الصادر  التعديل  خطاب  ي 

 
ف ا 

ً
أيض إليها  والمشار  الرئيسية  المرابحة  اتفاقية 

 ؛ و( تسهيل الم اب ة الم حىلي " لمزيد من المعلومات عن 2022

b)  ي ما يتعلق با ست واذ
اء ف  اء بموجب ات اقية البيع والشر ي من سع  الشر

دفع المبلغ المتبق 

ي القطعة رقم  عىل مدرسة جب
ي 2451-676)   3923ل عىلي الواقعة ف  (، ال بية الثالثة بدتر

 "(. مدرسة جبل علي )"

ي ما يتعلق تتسهيل اإلجارة  
كة عقد إي ار ف  "(. وينص عقد اإلي ار عىل أن أي عقد اإليجار)"  3أت مت الشر

تب عليه است قاق دفع   ي تقديم المدفوعات إل مضف اإلمارات اإلسالمي سيب 
ي عن  تأخب  ف 

مبلغ إضاف 

ي السدادكل قسط متأخ  )"
 
ع الناتج عن التأخر ف  "(. مبلغ التث 

التعديل   ي خطاب 
 
ا ف

ً
أيض إليها  الرئيسية والمشار  المرابحة  اتفاقية  المقدم بموجب  المرابحة  تسهيل 

ي مايو 
 
 2022الصادر ف

كة ات اقية م اب ة رئيسية تتاري    خ   ي خط  2022مارس    28أت مت الشر
اب التعديل الصادر  والمشار إليها ف 

ي مايو  
كة ومضف اإلمارات اإلسالمي خ. .ع )"  2022ف  "( بمبلغ يصل تسهيل المرابحة المرحلي ت    الشر

. بلغت مدة التسهيل ثالثة أشه  وتم    160,000,000إل   ي
التسهيل بالكامل وسداده    استخدا درهم إمارات 

كة.   من قبل الشر

 الغرض 

كة بغ ض  تم توفب  تسهيل الم اب ة   الم حىلي كتسهيل م حىلي من قبل مضف اإلمارات اإلسالمي إل الشر

.  %80تمويل ما يصل إل   من الدفعة المقدمة لالست واذ عىل مدرسة جبل عىلي

 التعهدات المالية المقدمة بموجب تسهيالت مرصف اإلمارات اإلسالمي 

كة للتعهدات المالية التالية بموجب تسهيالت مضف اإل   ي ما يتعلق بأي تخضع الشر
مارات اإلسالمي ف 

ة اختبار ذات صلة ة ا ختبار ذات الصلة نصف  فب  : )ألغ اض اختبار التعهدات المالية، ي ب أن تكون فب 

كة   سنوية ويتم اختبار التعهدات المالية تناًء عىل آخ  قوائم مالية مدققة )سنوية ونصف سنوية( للشر

كات الم موعة(:   ذات الصلة من شر

ائب وا هال  وا ستهال  واإلط اء إل  ي ب    • أ  تقل نسبة األرباح قبل ال وائد والض 

 "(؛ نسبة تغطية خدمة الدينضعف )" 1.4خدمة الدين عن 

ي القيمة الملموسة    •
ي   1ي ب أ  تت اوز نسبة م موع الدين اإلجمالي إل صاف 

ضعف ف 

 أي وقت؛ 
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قبل    • األرباح  إل  الدين  ي 
صاف  نسبة  تت اوز  أ   وا هال   ي ب  ائب  والض  ال وائد 

 أضعاف؛ 4وا ستهال  واإلط اء 

ي كل ال ا ت إل البيانات المالية الموحدة المدققة 
 ؛ وللم موعةوذل  با ستناد ف 

اإلمارات  • لدى مضف  الم هونة  العقارات  قيمة كل  إل  التمويل  نسبة  تت اوز  أ   ي ب 

 . %60اإلسالمي )با ستناد إل تقييم السوق( 

 ض التعهدات المالية المبانة أعاله: ألغ ا

: ) القروض / التمويالت" • ي ما يتعلق بما يىلي
ي أي مديونية عىل العميل ف 

(  1" تع  

ي ذل  أي قسط وأي فائدة م سملة عىل تل  
الق وض / التمويالت أو جمع األموال، بما ف 

طويلة األجل أو ( أي سندات  2، و) أو تكاليف التمويل المتعلقة تتل  التمويالت  األموال

ة األجل، أو أسهم ق وض، أو سندات دين، أو أوراق ت ارية، أو أي أدوات مماثلة،  قصب 

تسهيالت 3و)  أو  ونية  اإللكب  التسهيالت  من  يعادلها  ما  أو  اعتماد قبول  تسهيالت  أي   )

اء سندات أو تسهيالت اعتماد مستندية، و)  ، أو تسهيالت شر ( األموال 4خصم ال واتب 

أو خصمها  الم صلة ع التنازل عنها  أو  أو أصول مالية أخ ى  المدينة  تيع ذمم  ن طريق 

أو   المدينة  الذمم  ي حالة عد  دفع هذه 
العميل ف  ال جوع عىل  وط تنص عىل جواز  بشر

و)  است قاقها،  عند  المالية  الخدمات 5األصول  أو  لألصول  مؤجلة  مدفوعات  أي   )

اة، بخالف ا ئتمان الت اري الذي يتم تقد ي السياق العادي للت ارة والذي    المشب 
يمه ف 

ا، و)   60ينطوي عىل أي دفع مؤجل ألي مبلغ أ بر من   ( أي تكاليف إي ار أو تأجب   6يوم 

(  7بموجب أي عقود إي ار تمويىلي )سواء بشأن أراٍض أ  آ ت أ  معدات أ  غب  ذل (، و) 

ي ما يتعلق بأي ضمان أو سند أو 
ا  ي تبط بك الة مقابلة ف  خطاب اعتماد احتياطي   أي الب  

ي ما يتعلق تتن يذ العميل للعقد، و) 
ي ف  ( أي  8أو أي أداة أخ ى صادرة عن ط ف خارجر

اء  ي ذل  أي ات اقية تيع أو شر
اض )بما ف  معاملة أخ ى مماثلة من الناحية الت ارية لالقب 

ألن للعميل  العمومية  انية  المب   ي 
ف  ضة  مقب  ع ضها كأموال  يتم  امات    الب   وأي  ها  آجل 

وطة أو غب  ذل (، و)  امات م تملة أو مشر  
ي 9الب 

( أي معاملة مشتقات مالية يتم إت امها ف 

ي أي معد ت أو أسعار )وعند حساب قيمة 
ما يتعلق بال ماية أو ا ست ادة من التقلبات ف 

ي ا عتبار سوى القيمة السوقية(، و ) 
( أي ضمان 10أي معاملة مشتقات مالية،   يؤخذ ف 

قابلة أو أي ضمان آخ  يقدمه العميل بشأن أي مديونية من النوع المشار إليه  أو ك الة م

ي ال ق ات من ) 
 ( من هذا التعريف ضد أي خسارة مالية يتكبدها أي شخص. 9( إل )1ف 

ي إجمالي ) خدمة الدين" •
ة ا ختبار ذات الصلة، و) 1" تع   (  2( تكاليف التمويل ل ب 
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ة للق وض / التمويالت المست قة وأي مدفوعات  كل عمليات السداد الم دولة واإللزامي

ة ا ختبار ذات الصلة.   مسبقة اختيارية تتم خالل فب 

ائب واالستهالك وإطفاء الدين" • ي ما يتعلق    "األرباح قبل الفائدة والرص 
، ف  ي
تع  

ائب   )للم موعة( قبل خصم الض  الموحد  التشغيىلي  الرب  ح  ة اختبار ذات صلة، 
بأي فب 

ال نتائج  و) )باستثناء  المتوق ة(،  أو 1عمليات  أو رسو   أو عمولة  فائدة  أي  قبل خصم   )

التمويل  مدفوعات  من  ها  تكاليف وغب  أو  أو عالوات  أو رسو  سداد مسبق  خصومات 

كة تابعة للم موعة   سواء كانت مدفوعة أ  مست قة الدفع أ  م سملة من قبل أي شر

ة ا ختبار ذا ي ما يتعلق ب ب 
( مع استبعاد 2ت الصلة؛ و) )م سوبة عىل أساس موحد( ف 

)للم موعة(؛ و)  تابعة  كة  ( بعد إضافة أي مبلغ يعزى إل  3أي فوائد مست قة ألي شر

كات تابعة للم موعة )مع عد  األخذ  اإلط اء أو ا ستهال  أو انخ اض قيمة أصول شر

ة ا ختبار ذات الصلة(؛  ي فب 
ي ا عتبار عكس أي تكاليف انخ اض سابقة تم إج اؤها ف 

ف 

( وبعد خصم مبلغ أي رب  ح )أو  5( قبل األخذ بع    ا عتبار أي عناض استثنائية؛ و) 4) و

كة تابعة للم موعة يعود إل حصص األقلية؛ و)  ( وقبل 6إضافة مبلغ أي خسارة( ألي شر

احتساب أي أرباح أو خسائ  غب  م ققة عىل أي أداة مشتقة )بخالف أي أداة مشتقة يتم 

( وقبل احتساب أي أرباح أو خسائ   7م اسبة الت وط(؛ و) الم اسبة عنها عىل أساس  

تاري    خ   بعد  وقت  أي  ي 
ف  آخ   أصل  ألي  النقصان  أو  بالزيادة  التقييم  إعادة  عن  ناشئة 

؛ و)  ( باستثناء الُم مل عىل الرب  ح من خالل تكاليف 8تسهيالت مضف اإلمارات اإلسالمي

ي كل حالة، بالقدر المضاف أو المخصو 
أو الم تسب، حسبما ينطبق،    خيارات األسهم، ف 

ائب.   ألغ اض ت ديد األرباح التشغيلية للم موعة قبل الض 

ة اختبار ذات صلة، المبلغ اإلجمالي لل ائدة / األرباح  تكاليف التمويل" •
ي أي فب 

، ف  ي
" تع  

ال سو   أو  واألقساط  المسبق،  الدفع  ورسو   والخصومات،  وال سو ،  والعمو ت،  اكمة،  المب 

ها من م يتعلق بالق وض / التمويالت المدفوعة أو المست قة الدفع    فيما دفوعات التمويل  وغب 

كة تابعة للم موعة )م سوبة عىل أساس موحد(، سواء كانت نقدية أ  م سملة،   من قبل أي شر

ة ا ختبار ذات الصلة.  ي ما يتعلق ب ب 
 ف 

القيمة " • إل  التمويل  وقت،  نسبة  أي  ي 
ف  ي 
تع   م  فيما "  أصول  بأية  ي يتعلق 

ف  ستخدمة 

الوسيط   أو  اإلسالمي  اإلمارات  مضف  تها  ي ت    ي 
ال   األسهم  ذل   ي 

ف  )بما  الممنوح  الضمان 

)ب(   إل  األصول،  تتل   المضمونة  المست قة  امات  لاللب   اإلجمالي  المبلغ  )أ(  نسبة  المعتمد(، 

 إجمالي القيمة السوقية لتل  األصول. 
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ي المجموعة " •
كة تعليم ال" تع   كة وشر كة تعليم لإلدارة ذ. .  و خ. شر  ذ. . . خ. شر

واجب المديونية" • أو  مست ق  مبلغ  أي  بدفع  للم موعة  تابعة  كة  أي شر ا   الب   ي 
تع    "

 السداد ألي ط ف. 

إل   • الدين  ي 
صاف  الديننسبة  وإط اء  وا ستهال   ائب  والض  ال ائدة  قبل  ي األرباح 

يع    :

ائب واالنسبة الق وض/التمويالت إل   .  ستهال  وإط اء الديناألرباح قبل ال ائدة والض 

الملموسة " • القيمة  ي 
 
الم ت زة صاف واألرباح  المال  ل أس  اإلجمالي  المبلغ  ي 

يع    "

ا منها  ( مط وح  وا حتياطيات والديون )إذا كانت ثانوية بدرجة يقبلها مضف اإلمارات اإلسالمي

كات الزميلة إجمالي كل احتياطيات إعادة التقييم واألصول غب  الملموسة   ي الشر
وا ستثمارات ف 

والق وض / التمويالت المقدمة ألعضاء م لس اإلدارة أو المساهم    والمست قات غب  الت ارية  

كات الزميلة.   من الشر

اإلجمالي " • الدين  كات  مجموع  الشر امات  الب   لكل  اإلجمالي  المبلغ  وقت،  أي  ي 
ف   ، ي
يع    "

ي ما يتعلق بالق وض / الت
ي ذل  الوقت. التابعة للم موعة ف 

 مويالت ف 

 "( اإلسالمي  اإلمارات  مضف  تسهيالت  ت كم  ي 
ال   العامة  واألحكا   وط  للشر ا 

 
واألحكام وفق وط  الشر

نسبة التمويل إل "(، ي وز لمضف اإلمارات اإلسالمي تعديل أو خ ض نسبة التمويل إل القيمة )"العامة

كة. يلب    مضف اإلمارات  "( أو إجمالي حدود التع ض دون ال صول عىل موافقالقيمة ة خطية من الشر

ت اه   أي مسؤولية  يت مل  أن  )دون  التخ يض  أو  التعديل  بعد إج اء هذا  ا  كة فور  الشر اإلسالمي تإخطار 

وط واألحكا  العامة عن  ي الشر
كة نتي ة أي إج اء من هذا القبيل(. تختلف نسبة التمويل إل القيمة ف  الشر

ي تسهيال 
. تتعلق نسبة التمويل إل القيمة ب سب  التعري ات المستخدمة ف  ت مضف اإلمارات اإلسالمي

القيمة   القائمة إل إجمالي  امات 
المبلغ اإلجمالي لاللب   تنسبة  العامة  واألحكا   وط 

الشر ي 
ف  الوارد  تعري ها 

ي 
ف  القيمة"  إل  التمويل  "نسبة  تنطبق  ح       ي 

)ف  الممنوح  الضمان  ي 
ف  المستخدمة  لألصول  السوقية 

 يتعلق بالعقارات الم هونة(.  فيما ت مضف اإلمارات اإلسالمي إ  تسهيال 

  :  تشمل التعهدات األخ ى بموجب تسهيالت مضف اإلمارات اإلسالمي ما يىلي

توفب  البيانات المالية المدققة من قبل مدقق    مقبول    لمضف اإلمارات اإلسالمي عىل   •

ي غضون  
ف  وا  120أساس سنوي  مالية  سنة  من كل  ا  الداخلية عىل  يوم  المالية  لبيانات 

ي غضون 
ا من نهاية كل نصف عا ؛ 60أساس نصف سنوي ف   يوم 
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اإلمارات  • مضف  لدى  المعتمدة  المدارس  من  المولدة  النقدية  التدفقات  توجيه كل 

البالغة   الدين  تغطية خدمة  نسبة  من  األدت   ال د  يغىطي  بما  من   1.4اإلسالمي  ضعف 

؛ خالل ال سابات الم توحة لدى مض   ف اإلمارات اإلسالمي

كات التابعة  • حظ  تكبد تسهيالت إضافية من أي تن  أو مؤسسة مالية من قبل أي من الشر

اإلمارات  مضف  موافقة  عىل  ال صول  بعد  إ   كة  الشر م موعة  أو كيانات  كة  للشر

؛   اإلسالمي

ي إدارتها العليا من حيث الموظ     أو الهيكل، إ  بعد ال  •
ات ف   صول عىل قيود عىل التغيب 

ا  
 
وط واألحكا  العامة أيض . تنص الشر موافقة خطية مسبقة من مضف اإلمارات اإلسالمي

كةعىل أنه ي ب عىل   ي غضون سبعة )   الشر
ا وف  (  7إخطار مضف اإلمارات اإلسالمي كتاتي 

كة؛  ي إدارة الشر
ي حالة حدوث أي تغيب  ف 

 أيا  عمل ف 

ي بشأن تغيب  إدارة ال • كة؛ متطلب تقديم إشعار كتاتر  شر

ي دفع أرباح األسهم،  •
ا لتسهيل الس ب المغىط اإلسالمي ف 

 
حظ  استخدا  العائدات وفق

 .  إ  بعد ال صول عىل موافقة خطية مسبقة من مضف اإلمارات اإلسالمي

اإلسالمي   • اإلمارات  لمضف  الممنوح  الش عة  تتعلق   فيما حق  معامالت  بأي  يتعلق 

ي ذل  اإلدارة أو الودائع النقدية وأي تسهيالت ت صل عليها أي  
بمنت ات مضفية بما ف 

إل   ي  تقديم إخطار كتاتر التسوية وي ب  قبل  ما  للم موعة وحدود مخاط   تابعة  كة 
شر

ي غضون 
كة عىل أي تمويل أو ق ض  30مضف اإلمارات اإلسالمي ف  ا من حصول الشر يوم 

 أي تن  أو مؤسسة مالية أخ ى؛ من 

كات تابعة للم موعة عىل تسهيالت من أي تن  آخ     • كة أو أي شر ي حالة حصول الشر
 - ف 

في ب تس يل كل التناز ت عن حقوق اإلي ار لصالح مضف اإلمارات اإلسالمي لدى  

(؛  ي دولة اإلمارات )لصالح مضف اإلمارات اإلسالمي
ي المختصة ف 

 دائ ة األراض 

يقبله تعهد الشر  • تناًء عىل طلب مضف اإلمارات اإلسالمي وبما  ي 
تتوفب  ضمان إضاف  كة 

الضمانات  من  أي  ضمان  أن  اإلسالمي  اإلمارات  مضف  رأي  حال  ي 
ف  وذل   المضف، 

نسبة   بمتطلبات  الوفاء  يتم  لم  أو  األصول،  مكتمل حسب  غب   و/أو  غب  كاٍف  المقدمة 

، أو لم  التمويل إل القيمة المنصوص عليها بموجب تس هيالت مضف اإلمارات اإلسالمي

ي حال انخ ضت قيمة األصول الخاضعة للضمان 
يتم ال  اظ عىل هوامش الضمان أو ف 

 أو خضعت للبيع أو المصادرة أو غب  ذل ؛ 

ي أي وقت   •
، أو ف  ويد مضف اإلمارات اإلسالمي لم ة واحدة عىل األقل كل عام    التعهد تب  

ا اإلمارات  أي ضمان تناء عىل طلب مضف  )أو  الضمانات  تقييم عن  تتقاري    ، إلسالمي
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كة / جهة تقييم معتمدة من قبل  ( من شر م دد تناًء عىل طلب مضف اإلمارات اإلسالمي

؛   مضف اإلمارات اإلسالمي

تقييد القدرة عىل عمليات الدمج أو ا ندماج مع أي منشأة أخ ى، إ  بعد ال صول عىل   •

؛   موافقة خطية مسبقة من مضف اإلمارات اإلسالمي

والشؤون   • ي 
القانوت  الوضع  ي 

ف  تغيب   أي  عىل  اإلسالمي  اإلمارات  مضف  إطالع  وجوب 

كة؛   المالية والت ارية للشر

كة أو أسهم أو أوراق مالية أو   القيود الم  وضة عىل القدرة عىل  • ا ست واذ عىل أي شر

كة بخالف ا ست واذ المسموح به؛  أعمال أو مشاري    ع أو دمج أي شر

ي معاملة واحدة أو م موعة معامالت سواء كانت طوعية أو  •
تقييد القدرة عىل الدخول ف 

 ح به؛غب  طوعية لبيع أي من أصولها أو نقلها أو التضف فيها بخالف التضف المسمو 

 تقييد القدرة عىل ت مل أي مديونية بخالف المديونية المسموح تها؛ و •

ي منح أي حقوق ضمانية أو رهون أخ ى عىل أي  •
تقييد القدرة عىل إنشاء أو ا ستم ار ف 

 من أصولها بخالف الضمان المسموح به

وط أخرى   شر

وط التالية:  كة عىل الشر وط واألحكا  العامة، توافق الشر ا للشر
 
 وفق

a)   اإلمارات مضف  تسهيالت  عىل  المطبقة  والن قات  والعمو ت  ال سو   كل  تستند 

ا عىل أنه ي وز جدول الرسوماإلسالمي إل جدول ال سو  )"
 
كة وتوافق أيض "(. تق  الشر

ي أي وقت وتطبيق التعري ات المعدلة 
لمضف اإلمارات اإلسالمي تعديل جدول ال سو  ف 

ا لتقدي ه الخاص دون ال اجة 
 
كة؛ و وفق  إل موافقة الشر

b)  ( ي السداد بمعدل اثن    بالمائة
ع الناتج عن التأخ  ف  ا  %2يتم احتساب مبلغ التبر ( سنوي 

تاري    خ   بعد  مسدد  غب   المبلغ  هذا  فيها  يظل  ي 
ال   األيا   عدد  عن  المتأخ   المبلغ  عىل 

 است قاقه. 

 تغيث  السيطرة 

ب ال صول عىل موافقة مضف اإلمارات  عىل وجو   2020مارس    16ينص خطاب التعديل الصادر تتاري    خ   

وط واألحكا  العامة، فإن الُمصدر:  ا للشر
 
ي الملكية. وفق

ي حالة حدوث أي تغيب  ف 
 اإلسالمي ف 
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a)  أو ملكيته  تتغيب   يقو   ولن  ون عية  قانونية  ملكية  مساهميه   / لمالكه  مملو   بأنه  ُيق  

اإلمارات اإلسالمي طوال هيكله المؤسسي إ  بعد ال صول عىل موافقة خطية من مضف  

؛ و   مدة شيان تسهيالت مضف اإلمارات اإلسالمي

b)  ي أو هيكله المؤسسي إ  بعد ال صول عىل موافقة خطية
يتعهد بعد  تغيب  هيكله القانوت 

 .  مسبقة من مضف اإلمارات اإلسالمي

ي السيط ة عىل  
ي حال إج اء أي تغيب  ف 

وط واألحكا  العامة عىل أنه ف  غب  مسموح به   كةالشر تنص الشر

 . ، فسيؤدي إل وقوع حالة تقصب   بموجب تسهيالت مضف اإلمارات اإلسالمي

 الضمانات المؤسسية 

كة   التابعة، وشر كاتها  الممنوحة من قبل مضف اإلمارات اإلسالمي إل شر التسهيالت  كة كل  تضمن الشر

كة تتاري    خ   كة تعليم ذ. . ، بموجب ضمانات مؤسسية أت متها الشر ديسمبر   17تعليم لإلدارة ذ. .  وشر

كة ضمانات مؤسسية لضمان  2020مارس    28و  2019 كات التابعة للشر كة . أصدرت بعض الشر ا  الشر الب  

.  بموجب التسهيالت كة من قبل مضف اإلمارات اإلسالمي  الممنوحة للشر

 الضمان 

  : كة لضمان التسهيالت المقدمة من قبل مضف اإلمارات اإلسالمي  تم منح الضمان التالي من قبل الشر

 ضمان األصول المنقولة؛  اتات اقي .1

رقم  .2 القطعة  عىل  األولوية  ذي  ي 
القانوت  العقاري  ي 4293-251)   382  ال هن  دتر م دف،   ،)

 مليون درهم؛  100)مدرسة أب تاون الدولية( مقابل 

ي ما   2022مارس    22عقد رهن عقاري مبر  تتاري    خ   .3
كة ومضف اإلمارات اإلسالمي ف  ت    الشر

ي قطعة األرض رقم  
ي    3923يتعلق بالعقار الوقع ف  ي دتر

مدرسة جبل عىلي   -بال بية الثالثة ف 
 درهم(؛  205,700,000)لضمان ما قيمته 

4.  :  التنازل التالي عن ات اقيات التأم   

ي لالستثمار  0249-598)   73التنازل عن عقد إي ار قطعة األرض رقم   ( أ)  ( بم مع دتر
كة تطوي  م مع  ف تها والمعتمدة من قبل شر )مدرسة جرين فيلد الدولية( )المعب 

ي لالستثمار ذ. . ؛   دتر
المخاط  المتعلقة بالممتلكات الم هونة )عىل  التنازل عن التأم    الشامل لكافة   ( ب) 

أن يكون مضف اإلمارات اإلسالمي خ. .ع هو المست يد المباشر األول(، بما يغىطي 
 ال د األدت  من مبالغ ال هن العقاري؛
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التنازل عن التأم    الشامل لكافة المخاط  المتعلقة بالممتلكات المستأج ة )عىل أن  (ج) 
 خ. .ع هو المست يد المباشر األول(، بما يغىطي ال د يكون مضف اإلمارات اإلسالمي 

 األدت  من مبلغ التقييم؛ 
ي قطعة األرض رقم  (د) 

التنازل عن التأم    عىل مب   مدرسة أب تاون م دف الواقعة ف 
ي لصالح البن ؛ 251-4293)   382 ي دتر

 ( بم دف ف 
يطانية الواقعة عىل قطعة ا  (ه)  ي البر  مدرسة دتر

ألرض رقم التنازل عن التأم    عىل مب  
، بما يغىطي قيمة ال هن العقاري؛ 394-4046 ي تاون سنب 

ي م مع إعمار ف 
 ف 

التنازل عن التأم    عىل مب   مدرسة جرين فيلد الدولية الواقعة عىل قطعة األرض  ( و) 
اإلمارات   249-249598-598رقم   مضف  لصالح  ي  بدتر لالستثمار  ي  دتر م مع  ي 

ف 
؛   اإلسالمي

الواقعة بال بية الثانية   91الممتلكات بشأن قطعة األرض رقم  التنازل عن التأم    عىل   (ز) 
؛  ي لصالح اإلمارات اإلسالمي ي دتر

 ف 
ي بما يغىطي تسهيل اإلجارة   2التنازل عن التأم    عىل مدرسة ال احة الدولية    (ح)  بأتوظ ر

 وبمبلغ مقبول للبن ؛  2021(، لصالح مضف اإلمارات اإلسالمي ب لول يناي  2) 

الذمم    .5 اإلمارات التنازل عن  المدرسية لصالح مضف  النقدية وال سو   المدينة والتدفقات 

؛   اإلسالمي

تتاري    خ   .6 المبر   المدينة  الذمم  عن  اإلمارات   2022مارس    25التنازل  ومضف  كة  الشر ت    

: هذا الضمان هو عبارة عن تنازل عن حقوق   كةاإلسالمي ي الذمم المدينة وبموجبها،   الشر
ف 

المدينة الذمم  تشمل  ي 
المدرسية    وال   وال سو   النقدية،  والتدفقات  والمستقبلية،  ال الية 

، بما يغىطي ال د األدت  من نسبة  الخاصة بالمدارس المعتمدة من مضف اإلمارات اإلسالمي

 "(: التنازل عن الذمم المدينةضعف لكامل التسهيل )" 1.4تغطية خدمة الدين البالغة 

ي ت مل ال خصة ال ( أ) 
يطانية ال   ي البر  ؛ 575668ت ارية رقم مدرسة دتر

ي ت مل ال خصة الت ارية رقم  ( ب) 
 ؛ 124760مدرسة أب تاون الدولية ال  

ي ت مل ال خصة الت ارية رقم  (ج) 
 ؛ 604404مدرسة جرين فيلد الدولية ال  

ي ت مل ال خصة الت ارية رقم  (د) 
 ؛ 575008األكاديمية األمريكية للبنات ال  

ي ت مل ال خصة الت ارية (ه) 
ا ال    ؛ 639896رقم  مدرسة البكالوريا ب مب 

ال احة   ( و)  خلي ة    الدوليةمدرسة  مدينة  ي 
الت ارية    -ف  ال خصة  ت مل  ي 

-CNال  

 ؛ 2797497
 مدرسة جبل عىلي )قيد التأسيس(؛  (ز) 

تتاري    خ    .7 المبر   المدينة  الذمم  عن  اإلمارات   2022مارس    25التنازل  ومضف  كة  الشر ت    
: هذا الضمان هو عبارة عن تنازل عن حقوق   كةاإلسالمي ي   الشر

ي الذمم المدينة المدرجة ف 
ف 
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أعاله و"التنازل عن التدفقات النقدية ال الية والمستقبلية بموجب التوكيل العا  /    6ال ق ة  
كة  العقد الوكالة المبر  ت      ي ليمتد )أو أي منشأة أخ ى ت ت    Fشر

ي ف  كة تعليم إس تر
وشر

("؛   بأصول ممولة من مضف اإلمارات اإلسالمي

ي لس الت اإلمارات المتكاملة عن جهة  .8 ي الب ث ال ان ر
ي التالي المشار إليه ف 

الضمان اإلضاف 

 اإلصدار: 

ي ذل   ( أ) 
تطبيق نظا  الضمانات المتقاطعة لكل الضمانات ال الية والمستقبلية بما ف 

ذ. . ،  تعليم  كة  شر تسهيالت  يغىطي كل  بما  العقاري  لل هن  الخاضعة  الممتلكات 

كة تعليم لإلدار  كة تعليم القابضة خ. .ع؛وشر  ة ذ. . ، وشر

البنكية لدى  ( ب)  ال سابات  ي كل 
تها ف  الم ت    ال الية والمستقبلية  كل األرصدة 

؛   مضف اإلمارات اإلسالمي

التنازل عن كل الذمم المدينة ال الية والمستقبلية للعمالء لصالح مضف اإلمارات  (ج) 

؛   اإلسالمي

بلية والتدفقات النقدية وال سو  المدرسية التنازل عن الذمم المدينة ال الية والمستق (د) 

الدولية  االخ ال احة  بمدرسة  لصالح    2-صة  اإلجارة  تسهيالت  يغىطي  بما  ي  بأتوظ ر

؛   مضف اإلمارات اإلسالمي

مدرسة  (ه)  من  المدرسية  وال سو   النقدية  والتدفقات  المدينة  الذمم  عن كل  التنازل 

ي بما يغىطي تسهيالت اإلجارة  2ال احة الدولية   لصالح البن  ب لول يناي    2  بأتوظ ر

 ؛ و 2021

مة تتاري    خ   .9 :    2022مارس    28ات اقية رهن حسابات مبر كة ومضف اإلمارات اإلسالمي ت    الشر

عبارة عن رهن حسابات وودائع   الضمان هو  كةهذا  ي   الشر لدى ط ف خارجر تها  الم ت   

 .  ومضف اإلمارات اإلسالمي

 التحوط

ي ذل  ت تابات مقايضة  تنص تسهيالت مضف اإلمارات اإلسالمي  
)بما ف  ت تابات الخزانة  تاح 

ُ
ت أن   عىل 

اد المتعلقة بالص قات ال علية، وليس ص قات المضاربة، مع ت ديد حد أقض  األرباح لمعامالت ا ستب 

ا تت ري  
 
ا للتقدي  الم  د والمطلق لمضف اإلمارات اإلسالمي )رهن

 
كة وفق للمدة يتم ا ت اق عليه( للشر

. الوثائق  ي ما يتعلق تتسهيالت مضف اإلمارات اإلسالمي
 الالزمة(. و  توجد ت تابات ت وط سارية ف 

ي 
 
 : 2022أغسطس  31بعض ترتيبات اإليجار الخاصة بالمجموعة كما ف

ي ال دول الوارد أدناه: 
ي ستة عقود إي ار وات اقية مساط ة ي د ملخص لها ف 

 الم موعة ط ف ف 
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 قيمة اإليجار السنوية  التنازل / تغيث  السيطرة  اإلنهاء  المدة والتجديد   المستأجر  المالك  المدرسة   

 عقود اإليجار   

األكاديمية     .1
األمريكية  

) ي  للبنات )دتر

 

السيدة   
العنود  

عبدال حمن  
 الورشو

تعليم   كة  شر
ذ. .    لإلدارة 
كانت   ي 

)ال  
ا  
 
سابق ع ف 

ُ
ت

تيكون   باسم 

 لإلدارة ذ. . ( 

ا   ون عام  ي عشر
تبدأ ف 
من   األول  اليو  
الدراسي   العا  

 2006أو  2005

 

للمستأج     ي وز 
ا ت اقية   ت ديد 
ة إضافية مدتها  ل ب 
وإذا   سنوات،  عشر 
ي  
ف  الط فان  رغب 
الت ديد م ة أخ ى،  
عقد   توقيع  فساتم 

 إي ار جديد. 

قيا   حالة  ي 
ف   
ً
وباطال ا  ملغي  العقد  يعتبر 

( : ا 1المستأج  بما يىلي ي قدم 
( عد  المض 
ي غضون  

ي أعمال التشايد ف 
أشه  من    3ف 

التضي    ح،   شي   2و) استال   أي  رد   )
ي غضون  

يصدره المستأج  وعد  دفعه ف 

ا بعد ذل    ثالث    يوم 

 التنازل: 

ط ف    - ألي  ي وز    
أو  حقوقه  عن  التنازل 
المق رة   اماته  الب  
بعد   إ   العقد  بموجب 
موافقة   عىل  ال صول 
الط ف   من  كتاتية 

 اآلخ . 

  ي وز للمستأج  تيع    -
أو   األرض  قطعة 
أو   الم افق  أو  المدرسة 

عنها،  رهنه التنازل  أو  ا 
له   ي وز  أنه  عىل 
ا  
 
ها من الباطن رهن تأجب 
موافقة   عىل  بال صول 
من   مسبقة  خطية 

 المال 

الثالثة:  الدراسية  السنة 
 لكل قد  مرب  ع 2.5

 

السنوي   اإلي ار  يزداد 
العا    %2.5تنسبة   عن 

السنة   من  اتتداء  الساتق 
  3.5ال ابعة عىل أ  يت اوز  

 درهم لكل قد  مرب  ع 

:  اإلي ا ال الي   454,010ر 
ا  ي سنوي 

 درهم إمارات 

مدرسة     .2
البكالوريا  

 ) ي ا )دتر  ب مب 

وصل   كة  شر
للعقارات  
 ذ. . 

تعليم    كة  شر
كة   خ. .ع وشر
لإلدارة   تعليم 

 ذ. . 

ي 
ا تبدأ ف  ون عام  عشر

  2010سبتمبر    1
للت ديد   قابلة 
موافقة   بموجب 
قبل   الط ف    
وست      ثالثمائة 
األقل من   ا عىل  يوم 

 ا نتهاء. تاري    خ 

ي وز للمال  إنهاء العقد تناًء عىل إشعار  
يقدمه للمستأج  نتي ة أي انتها  )عد   
المق رة   امات  با لب   اإلخالل  أو  السداد، 
أو   اإلفالس،  أو  اإلي ار،  عقد  بموجب 
أو   المؤج ة،  الع     ت    أو  التص ية، 

 التنازل دون ال صول عىل موافقة( 

التنا للمستأج   ي وز  إ   التنازل:    زل 
بعد ال صول عىل موافقة خطية مسبقة  
حالة   تغيب   ُيعتبر  )لن  المال   من 
كة مساهمة خاصة إل   المستأج  من شر

كة مساهمة عامة بمثابة تنازل(  شر

  : ال الي مليون   13اإلي ار 
ي 
 درهم إمارات 

مدرسة     .3
ال احة  

  - الدولية  
ح   ال دائق  

)مدينة 
خلي ة،  
) ي  أتوظ ر

 

عقارات   كة  شر
ال احة   حدائق 

 ذ. . 

تعليم   كة  شر
ي  
)ال   ذ. .  

ع ف  
ُ
ت كانت 

كة   شر باسم 

 تعليم خ. .ع(

 

تبدأ   ا  عام  خمسون 
الذي  التاري    خ  من 
المال    فيه  قد  
الت تية   البنية 

 األساسية. 

إنهاء    - للمال   ي وز 
نتي ة  ا  تلقائي  ا ت اقية 
جانب  من  انتها   أي 
سداد   )عد   المستأج  
مست قة   مدفوعات 

أو    30لمدة   ا،  يوم 
ال وه ي   ا نتها  
دون  امات  لاللب  
معال ته، أو اإلفالس، أو  
التغيب   أو  التص ية، 
األعمال  ي 

ف  ال وه ي 
أو  تها،  المسموح 
الممتلكات،   استخدا  

 مؤج ة( ت   الع    ال

إنهاء   - للمستأج   ي وز 
المالءمة   لدواعي  العقد 
خىطي   إشعار  بموجب 

ا   24مسبق مدته    شه  

 التنازل:  

للمستأج     - ي ق    
التنازل عن عقد اإلي ار  

 عىل اإلطالق 

التنازل    - للمال   ي ق 
أو   ا  اإلي ار كلي  عن عقد 
دون  نقله  أو  ا  جزئي 
ال صول   إل  ال اجة 
 عىل موافقة المستأج 

إلي ار السادسة  من سنة ا  
ة:   العاشر لكل    3إل  دراهم 

للزيادة  قابلة  مرب  ع  قد  
 حسب جدول اإلي ار 

إل   عشر  ال ادي 
 الخامس عشر 

اإلي ار:     4سنة 
لكل  إمارتية  دراهم 

 قد  مرب  ع 

( : (  1اإلي ار ال الي
بقيمة   ثابت  إي ار 

درهم    1.7 مليون 
أو   ا  سنوي  ي 

إمارات 
من األرباح    9.75%

قبل   المعدلة 
ائب   والض  ال ائدة 

وا ستهال   
الدين  وإط اء 

 ك صة أرباح 

مدرسة     .4
فيلد   جرين 

الدولية  
ي   دتر )م مع 
 لالستثمار( 

تطوي    كة  شر
ي   دتر م مع 

لالستثمار  
 ذ. . 

تعليم   كة  شر
ذ. .    لإلدارة 
لإلدارة   )تيكون 

 ذ. . (

ا   اعتبار  ا  عام  ثالثون 
 2005يناي    1من 

اإلنهاء   - للمال   ي وز 
ي   كتاتر إشعار  بموجب 

مدته   أشه     6مسبق 
من   انتها   أي  نتي ة 
قبل المستأج  )التنازل،  
أو  الدفع،  عد   أو 

 لتنازل: ا

التنازل    - للمال   ي وز 
 عن عقد اإلي ار. 

 درهمان لكل قد  مرب  ع  

  : ال الي اإلي ار 
درهم    1.3 مليون 

س ي 
مع  إمارات  ا  نوي 
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أي     انتها   التص ية، 
امات أخ ى بموجب   الب  

 عقد اإلي ار( 

إنهاء   - للمستأج   ي وز 
إشعار  عىل  تناًء  العقد 
اثنا  مدته  مسبق  ي  كتاتر
لدواعي   ا  شه   عشر 

 المالءمة 

للمستأج     - ي وز 
بموافقة   ا 

 
رهن التنازل، 

المال  عىل التنازل، عن  
طريق تقديم ضمان إل  
مؤسسة   أو  تن   أي 
التمويل   تقد   مالية 
لتشايد   للمستأج  

 المب   أو تطوي ه. 

تنسبة   % 15زيادة 
 سنوات 5كل 

 

ي    .5 تر دي  قناة 
ا  -إس   جمب 

 

مؤسسة  
صندوق  
 المع فة 

تعليم    كة  شر
 لإلدارة ذ. .  

 

ا من    30 سنة اعتبار 
ي 
ف  الشيان  تاري    خ 

 2022يناي     17

إنهاء    - للمستأج   ي وز 
ت     وقت  أي  ي 

ف  العقد 
وتاري    خ  الشيان  تاري    خ 
بموجب   التشايد  بدء 
مسبق   ي  كتاتر إشعار 
إل   يقدمه  شه   مدته 

 المال 

ي وز للمال  إنهاء عقد    -
ي أي  

اإلي ار بأث  فوري ف 
مدته   خالل  وقت 
ي   كتاتر إشعار  بموجب 
ي 
ف  ا  يوم  ثالثون  مدته 
حالة حدوث أي انتها  
المستأ قبل  ج  من 

المبالغ   دفع  )عد  
ثالث      بعد  المست قة 
تاري    خ  من  ا  يوم 
تغيب    أو  است قاقها 
السيط ة أو التنازل دون 
 ال صول عىل موافقة( 

ي وز   - التنازل:   
أو  التنازل  للمستأج  
أو   الباطن  من  التعاقد 
الباطن   من  اإلي ار 
اإلي ار   عقد  بموجب 
عىل   ال صول  دون 
مسبقة   خطية  موافقة 

عىل المال   أنه    من 
أو   من ها  للمال   ي وز 
لتقدي ه   ا 

 
وفق ح بها 

 المطلق 

السيط ة:      - تغيب  
للمستأج    ي وز 
معاملة   أي  ي 

ف  الدخول 
تغيب    إل  تؤدي 
السيط ة أو نقل حصته  
بعد   إ   ملكيته  أو 
موافقة   عىل  ال صول 
من   مسبقة  خطية 
ي وز   أنه  عىل  المال ، 
للمال  من ها أو ح بها  
ا لتقدي ه المطلق. 

 
 وفق

ي ا ت اقية   
يتم تعريف تغيب  السيط ة ف 

  % 10( ا ست واذ عىل نسبة  1عىل أنه )
( تيع كل  2أو أ بر من أسهم المستأج  أو )

أصول المستأج  األغلبية العظم منها،  
من  أقل  سيمتل   المساهم  أن  طالما 

أو    % 90 ي 
الباف  الكيان  أسهم  من 

 المست وذ. 

ي حال تقديم موافقته،   
ي وز للمال ، ف 

المطلق:    أن لتقدي ه  ا 
 
وفق يىلي  بما  يقو  

لم ة  1) المستأج   عىل  رسو   ف ض   )
ك د أقض من    %20واحدة بما يساوي  

( أو  الوقت  ذل   ي 
ف  السنوي  (  2اإلي ار 

رسو  لم ة واحدة بما يساوي أو يصل إل  
ي    5%

ك د أقض من قيمة المعاملة ال  
تنطوي عىل تغيب  السيط ة أو التنازل أو 

 الت ديد. 

ي    3.1 
إمارات  درهم  مليون 
الثالثة   السنة  من  اتتداًء 
يتم  السادسة  السنة  ح   
ا 
 
وفق ذل   بعد  زيادتها 

 ( بعقد اإلي ار. 1للمل ق )

مدرسة    .6
حديقة 

ي 
 
ف األط ال 

شاء   البر
شاء   ،  2)البر

) ي  دتر

 

مؤسسة   
صندوق  
 المع فة 

تعليم    كة  شر
كة   خ. .ع وشر
لإلدارة   تعليم 

 ذ. . 

 

ا   اعتبار  سنة  ثالثون 
سبتمبر    1من  
2011 ، 

ي   
للمستأج  ال ق ف 
ي كل  

الت ديد التلقاتئ
بما   سنوات  ثالث 
ة   فب  إل  يصل 
قدرها     30إجمالية 

أن   ط  بشر ا  عام 
يكون المستأج  قد  
كل   سدد 

المدفوعات  
ولم   المست قة 
 ينته  عقد اإلي ار 

إنهاء العقد بموجب إشعار   ي وز للمال 
ا نتي ة أي انتها  من قبل    90مدته   يوم 

ي حال عد  سداد أي مبلغ  
 
المستأج  )ف
لمدة   أو    30مست ق  أو اإلفالس،  ا،  يوم 

ت     أو  العقار،  عن  المستأج   تنازل 
ا    العقار، أو تخلف المستأج  عن أي الب  

ي عقد اإلي ار(
 آخ  ف 

عقد   عن  التنازل  للمستأج   ي وز    
عىل  ا ال صول  بعد  إ   نقله  أو  إلي ار 

 موافقة خطية مسبقة من المال . 

 : األساسي اإلي ار 
درهم   295,509.00

ي قابلة للزيادة حسب  
إمارات 

 المل ق )ب( بعقد اإلي ار. 

  : ال الي   368.386اإلي ار 

ا  ي سنوي 
 درهم إمارات 

 اتفاقية المساطحة  
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مدرسة    .7
ال احة  

ي  
ف  الدولية 
مدينة خلي ة  

)مدينة 
خلي ة 
 ) ي  بأتوظ ر

 

حكومة  
ممثلة   ي  أتوظ ر
دائ ة   ي 

ف 
التخطيط  
ي  
العم ات 

والبلديات  
)بص تها 
 المال (

ال احة   مدرسة 
ي  
ف  العالمية 
خلي ة   مدينة 
)بص تها   )أ( 
حق   صاحب 
 المساط ة( 

 

ا   اعتبار  عاما  ثالثون 
 2019مايو   15من 

ي ب عىل صاحب  
المساط ة   حق 
ا  إشعار المال  خطي 

ي  
ف  الت ديد  ت غبته 

الت ديد   عد   أو 
أشه  من   قبل ستة 

 انتهاء المدة. 

إذا   ا  تلقائي  ا ت اقية  إنهاء  للمال   ي وز 
انتها   بأي  الُمساط ة  صاحب  قا  
المست قة   المبالغ  سداد  )عد   للعقد 
ا من تاري    خ است قاقها، أو  بعد ست    يوم 

 اإلفالس(. 

التنازل    الُمساط ة  لصاحب حق  ي ق 
للغ الُمساط ة  حق  كان عن  طالما  ب  

ا. 
 
 المتنازل له مواطن

لكل    0.75 ي 
إمارات  درهم 

تإجمالي  مرب  ع  قد  
ي  282.830

 درهم إمارات 

 

 

 

 

 
 

 وصف للقروض والتسهيالت البنكية 

 بعض ت تابات التمويل الخاصة بالم موعة 

" قسم  ا طالع عىل  ي  ي جر 
 
ف بالمجموعة كما  الخاصة  التمويل  ترتيبات  "  2022أغسطس    31بعض 

 الموجود أعاله. 

كة   البيانات المالية للشر

المالية  يرجى   بالبيانات  يتعلق  المالي فيما  لسنوات  لاالطالع على إفصاح الشركة على موقع سوق دبي 
ي 
 . 2022و 2021، 2020 أغسطس 31 المنتهية ف 

كة أحد أطرافها  الدعاوى القضائية والتحكيمية سواء   كة أو ضدها أو تعد الشر  المرفوعة من الشر

ضد أو لصالح   أو ت كيمية أو نزاعات  ،قانونية  يوجد أي قضايا أو إج اءات جوهرية عالقة سواء كانت  

كة ي ذل  إج اءات أو نزاعات عالقة أو قد تكون مصدر تهديد لنا أو ن ن عىل علم تها(.  الشر
 )بما ف 

وصف ألي حالة إعسار أو عدم قدرة عل سداد الديون خالل السنتي   السابقتي   لتاري    خ تقديم طلب  
 اإلدراج 

   ينطبق. 
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1الملحق   
كة استثمارات تيان  ي  الشر

كات ف  التابعة  الشر  

النسبة المئوية  
ي  
لمصلحة االنتفاع الت 
كة   تحتفظ بها الشر

بلد التأسيس والمكتب المسجل )مالحظة: سيتم 
كات التابعة   تحديث المكتب المسجل لجميع الشر

)
ً
 الحقا

 االسم

، اإلمارات العربية المت دة  100% ي  تعليم ذ. . .  .دتر

، اإلمارات العربية المت دة  100% ي لإلدارة ذ. . . تعليم  .دتر  

، اإلمارات العربية المت دة  100% ي ي ليمتد  اتوظ ر
ي ف   تعليم اس تر

، اإلمارات العربية المت دة  100% ي  اتوظ ر
كة   –تعليم القابضة  شر

 الشخص الواحد ذ. . . 

ي  100%  مدارس مان منت ليمتد  اإلمارات العربية المت دة منطقة جبل عىلي ال  ة، دتر

ي  100%  مدارس اوبريشب   ليمتد  اإلمارات العربية المت دة منطقة جبل عىلي ال  ة، دتر
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  2الملحق 

الهيكل التنظيمي لتعليم القابضة  

ي وعبد هللا المزروعي إل  مؤسسة مدرسة ال احة الدولية( تم االنتهاء من تأسيس 1)
مؤسسة مدرسة ال احة  تانما   يزال جاري نقل ال صص من عادل الزرعوت 

. الدولية
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