
المالي المستشار 

ينبغــي قــراءة هــذا التعميــم بالكامــل ودراســة قســم )إشــعار مهــم( فــي الصفحــة )ج( والقســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( الوارديــن فــي هــذا التعميــم، بعنايــة قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى قــرار زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء 
الســتحواذ شــركة المجموعــة العربيــة علــى كامــل حصــص شــركة نبعــة التعليميــة. إن التعميــم هــذا بالــغ األهميــة ويتطلــب انتبــاه المســاهمين، وفــي حــال كان لــدى المســاهمين أي شــك بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم أو فيمــا يتعلــق باإلجــراء الــذي يجــب أن يتخــذه، فإنــه ينبغــي الحصــول 

علــى استشــارة ماليــة خاصــة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

يحتــوي تعميــم المســاهمين هــذا علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا بــ«الهيئــة«(. وطلــب إدراج األوراق 
الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج  الخاصــة بشــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية(. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي التعميــم هــذا، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، 
بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا التعميــم إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( أّي مســؤولية عــن محتويــات هــذا 
التعميــم، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه، وقــد تــم إعــداد التعميــم باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة، وتعتبــر اللغــة العربيــة 

هــي اللغــة المعتمــدة، وبالتالــي فــي حــال وجــود اختــاف بيــن النــص العربــي واإلنجليــزي فســيؤخذ بالنــص العربــي.

صدر هذا التعميم بتاريخ 1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م(

وقــد تــم تحديــد عــدد األســهم الجديــدة بنــاء علــى تقييــم جميــع حصــص شــركة نبعــة بمبلــغ اثنــان وتســعون مليونــًا واثنــا عشــر ألفــًا وخمســمائة 

واثنــان وثمانــون )92,012,582( ريــال ســعودي وتقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة أربعــة وأربعــون ريــال ســعودي 

وثمانــي هلــات )44.08( للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســعر ســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول  

ــاء  ــركة عط ــن ش ــن كل م ــم بي ــرة التفاه ــع مذك ــد توقي ــداول بع ــوم( ت ــهور )90 ي ــاث ش ــدة ث ــعودية( لم ــة الس ــوق األوراق المالي ــعودية )س الس

ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة 

ــى 1442/11/10 )الموافــق 2021/06/20م(. ــداول مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( إل ــرة الت ــة(، خــال فت العربي

ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الملكيــة فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ وبعدهــا وذلــك كمــا بتاريــخ 1443/09/15هـــ )الموافــق 

2022/04/16م(:

بعد إتمام صفقة االستحواذ  قبل إتمام صفقة االستحواذ 

المساهم
إجمالي نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

نسبة 
الملكيةغير 

المباشرة

نسبة 
الملكية 
المباشرة

عدد األسهم

إجمالي نسبة 
الملكية 

)المباشرة 
وغير 

المباشرة(

نسبة 
الملكيةغير 

المباشرة

نسبة 
الملكية

المباشرة
عدد األسهم

%57.44 %0.24 %57.20 24,075,737 %60.44 %0.25 %60.19 24,075,737
المساهمون الكبار في 

شركة عطاء*

%23.18 %18.80 %4.37 1,840,929 %24.39 %19.78 %4.60 1,840,929
مساهمي شركة عطاء من غير 

الجمهور )ال تشمل المساهمون 
الكبار وشركاء شركة نبعة(**

%4.96 ال يوجد %4.96 2,089,609 %0.01 ال يوجد %0.01 2,394 شركاء شركة نبعة***

- %33.46 14,080,940 - %35.20 14,080,940
مساهمي شركة عطاء من 

الجمهور****

- %100 42,087,215 - %100 40,000,000 اإلجمالي

المصدر: شركة عطاء

*الملكيــة الغيــر مباشــرة للمســاهمون الكبــار فــي شــركة عطــاء ناتجــة عــن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة رزم لاســتثمار )مســاهم كبيــر( مــن رأس 

مــال الُمصــدر، ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة فــي شــركة القصبــي للمقــاوالت، حيــث تمتلــك بشــكل مباشــر مــا نســبته )17.5%( مــن رأس مــال شــركة 

القصبــي للمقــاوالت، وحيــث تمتلــك شــركة القصبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر مــا نســبته )1.43%( مــن رأس مــال الُمصــدر.

**مســاهمي شــركة عطــاء مــن غيــر الجمهــور تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة عطــاء )باســتثناء أحمــد ناصــر المتعــب – 

ــدر ناصــر  ــار التنفيذييــن للشــركات التابعــة لشــركة عطــاء )باســتثناء أحمــد عبدالرحمــن عبــدهللا الطويــل وب مســاهم كبيــر( وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكب

محمــد العليــوي - شــركاء شــركة نبعــة( وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار فــي شــركة عطــاء، والملكيــة الغير مباشــرة 

ــال  ــن رأس م ــس اإلدارة( م ــس مجل ــي )رئي ــان القصب ــارق عثم ــرة لط ــر مباش ــة الغي ــن الملكي ــة ع ــور ناتج ــر الجمه ــن غي ــاء م ــركة عط ــاهمي ش لمس

الُمصــدر ناتجــة عــن:

- الملكيــة المباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة رزم لاســتثمار( فــي شــركة رزم لاســتثمار )مــن كبــار مســاهمي 

شــركة عطــاء( بنســبة )99.0%( مــن رأس مــال شــركة رزم لاســتثمار؛ و

- الملكيــة المباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي فــي شــركة القصبــي للمقــاوالت، حيــث يمتلــك بشــكل مباشــر مــا نســبته )7.5%( مــن رأس مــال 

شــركة القصبــي للمقــاوالت، وحيــث تمتلــك شــركة القصبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر مــا نســبته )1.43%( مــن رأس مــال الُمصــدر.

***ملكيــة شــركاء شــركة نبعــة قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ تعــود لبــدر ناصــر محمــد العليــوي، حيــث يمتلــك بشــكل مباشــر 2,394 ســهم فــي شــركة 

عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ  )وال يملــك أي مــن شــركاء شــركة نبعــة اآلخريــن أي أســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ(.

****عــدد األســهم المملوكــة مــن مســاهمي شــركة عطــاء مــن الجمهــور ال تشــمل األســهم المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل كبــار 

ــركات  ــن للش ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــاء وأعض ــركة عط ــدى ش ــن ل ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــاء وأعض ــركة عط ــي ش ــاهمين ف المس

التابعــة لشــركة عطــاء وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار فــي شــركة عطــاء وشــركاء شــركة نبعــة. 

شــركة نبعــة التعليميــة وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010256096 وتاريــخ 1429/09/09هـــ )الموافــق 

2008/09/10م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، يبلــغ رأس مــال شــركة نبعــة التعليميــة خمســمائة ألــف )500,000( ريــال 

ســعودي مقســم إلــى خمســين ألــف )50,000( حصــة عاديــة بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للحصــة الواحــدة. شــركاء شــركة نبعــة التعليميــة هــم:

النسبة )%( إجمالي قيمة الحصص 
)ر.س(

قيمة الحصة الواحدة 
)ر.س( عدد الحصص الشريك

%59.78 298,910 10 29,891 شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة واالستثمار

%22.76 113,800 10 11,380 شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

%14.35 71,740 10 7,174 أحمد عبدالرحمن عبدهللا الطويل

%2.15 10,760 10 1,076 بدر ناصر محمد العليوي

%0.72 3,590 10 359 عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم الفهيد

%0.24 1,200 10 120 حمد براهيم سعد الشنيفي

%100 500,000 - 50,000 اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة

قدمــت شــركة عطــاء طلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة المصــدرة لصالــح شــركاء شــركة نبعــة ، وقدمــت أيضــًا إلــى 

ــة  ــوق األوراق المالي ــعودية )س ــداول الس ــركة ت ــي ش ــدة ف ــهم الجدي ــب إدراج األس ــعودية( طل ــة الس ــوق األوراق المالي ــعودية )س ــداول الس ــركة ت ش

الســعودية( ، كمــا تــم اســتيفاء كافــة متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة عمــًا بأحــكام قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة لشــركة عطــاء، 

وبعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى التركــز االقتصــادي الناتــج عــن اســتحواذ شــركة عطــاء علــى شــركة المجموعــة 

العربيــة ومــن ضمنهــا إصــدار أســهم فــي شــركة عطــاء لاســتحواذ علــى شــركة نبعــة باإلضافــة إلــى موافقــة شــركة شــركة تــداول الســعودية )ســوق 

األوراق الماليــة الســعودية( وموافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب زيــادة رأس المــال ونشــر تعميــم المســاهمين، ســيكون قــد تــم الحصــول علــى 

ــادة رأس مــال شــركة عطــاء بموجــب هــذا التعميــم، ومــع مراعــاة صــدور الموافقــات  كافــة الموافقــات النظاميــة المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ وزي

الازمــة علــى صفقــة االســتحواذ مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء.

وقــد قــام أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء بعــد دراســة أحــكام وشــروط صفقــة االســتحواذ بعنايــة بالموافقــة علــى إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقــد تــم 

توقيــع اتفاقيــة البيــع بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م(، ويــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء بــأن صفقــة االســتحواذ عادلــة ومعقولــة 

وذلــك بعــد بــذل العنايــة المهنيــة الازمــة كمــا يرونــه مناســًبا فــي ظــل الظــروف، وبعــد األخــذ فــي االعتبــار وضــع الســوق فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم 

وفــرص النمــو المســتقبلية لشــركة عطــاء والمنافــع المتوقعــة مــن صفقــة االســتحواذ، كمــا ورد ذكرهــا فــي القســم رقــم )4-4( »دوافــع صفقــة 

االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى شــركة عطــاء« مــن هــذا التعميــم.

ــي وضــع  ــك بعــد أن نظــروا ف ــي مصلحــة شــركة عطــاء والمســاهمين وذل يعتقــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء أن صفقــة االســتحواذ تصــب ف

الســوق الســائد أثنــاء وقــت نشــر هــذا التعميــم، باإلضافــة إلــى آفــاق النمــو المســتقبلية لشــركة عطــاء. وبالتالــي يوصــون باإلجمــاع مســاهمي شــركة 

عطــاء للتصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء بالموافقــة علــى صفقــة االســتحواذ. وعنــد تقديمهــم لهــذه التوصيــة، فقــد أخــذ 

أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء فــي االعتبــار المشــورة الخارجيــة التــي تلقوهــا بشــأن المســائل القانونيــة والماليــة والمحاســبية والفنيــة التســويقية 

وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء لــم يأخــذوا فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو الوضــع الزكــوي 

أو الظــروف الخاصــة بــكل مســاهم. ونظــًرا الختــاف الظــروف واألوضــاع واألهــداف الخاصــة بــكل منهــم، يؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى ضــرورة قيــام 

مســاهمي شــركة عطــاء بقــراءة جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم ودراســتها بعنايــة ال ســيما قســم )إشــعار مهــم( فــي الصفحــة )ج( 

والقســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( الوارديــن فــي هــذا التعميــم، وفــي حــال وجــود أي شــك بخصــوص التصويــت علــى القــرارات الواجــب اتخاذهــا فــي 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ، فإننــا نوصــي بــأن يتــم الحصــول علــى استشــارة ماليــة مســتقلة مــن أي مستشــار مالــي 

مســتقل ومرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة )»الهيئــة«( واالعتمــاد علــى مراجعتــه الخاصــة لصفقــة االســتحواذ للتأكــد مــن مــدى ماءمــة 

صفقــة االســتحواذ والمعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم لألهــداف االســتثمارية واألوضــاع الماليــة الخاصــة بــه.

المعــد مــن قبــل شــركة عطــاء التعليميــة وفقــًا لمتطلبــات المادة )57( مــن قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة بشــأن التصويت على زيادة رأس المال المقترحة لشــركة عطاء التعليمية بغرض االســتحواذ على كامل حصص شــركة نبعــة التعليمية 
عــن طريق  شــركة المجموعــة العربية للتعليــم والتدريب القابضة 

ُأعــد تعميــم المســاهمين هــذا )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ»التعميــم« أو »تعميــم المســاهمين«( المتعلــق بزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء التعليميــة وهــي شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية مقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010186435 وتاريــخ 1424/03/10هـــ )الموافــق 2003/05/11م( الصــادر مــن 

مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعنوانهــا شــارع الحســين بــن علــي - حــي االزدهــار ص.ب. 87527 الريــاض، 11652، المملكــة العربيــة الســعودية )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ»شــركة عطــاء« أو »الُمصــدر«( لغــرض االســتحواذ علــى جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة نبعــة التعليميــة 

وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010256096 وتاريــخ 1429/09/09هـــ )الموافــق 2008/09/10م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ»شــركة نبعــة«( عــن طريــق شــركة المجموعــة العربيــة 

للتعليــم والتدريــب القابضــة مقابــل إصــدار عــدد مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2.087.215( ســهم عــادي جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد إلــى شــركاء شــركة نبعــة. 

ــوق  ــعودية )س ــداول الس ــركة ت ــي ش ــاء ف ــركة عط ــهم ش ــن أس ــهمًا م ــون )40,000,000( س ــن ملي ــدد أربعي ــم إدراج ع ــق 2019/07/30م( ت ــخ 1440/11/27هـــ )المواف ــادي وبتاري ــهم ع ــون )40,000,000( س ــن ملي ــى أربعي ــم إل ــعودي مقس ــال س ــون )400,000,000( ري ــة ملي ــي أربعمائ ــاء الحال ــركة عط ــال ش ــغ رأس م يبل

ــعودية(. ــة الس األوراق المالي

وقــد أبرمــت شــركة عطــاء مــع شــركتها التابعــة المملوكــة بالكامــل لهــا وهــي شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )114/ق( بتاريــخ 1435/05/11هـــ )الموافــق 2014/03/13م( والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010206103 

وتاريــخ 1426/01/18هـــ )الموافــق 2005/02/27م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ»شــركة المجموعــة العربيــة«(، اتفاقيــة بيــع وشــراء الحصــص مــع شــركاء شــركة نبعــة بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م( )ويشــار إليهــا 

ــد  ــان وخمســة عشــر )2,087,215( ســهم جدي ــون ألــف ومائت ــام شــركة عطــاء بإصــدار عــدد مليونيــن وســبعة وثمان ــل قي فيمــا بعــد بـــ »اتفاقيــة البيــع« أو »اتفاقيــة شــراء الحصــص«( والتــي ســيتم بموجبهــا نقــل جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة نبعــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة مقاب

ــة  ــال ســعودي إلــى أربعمائ ــة مليــون )400,000,000( ري ــادة رأس مــال شــركة عطــاء المدفــوع مــن أربعمائ ــاالت ســعودية للســهم الواحــد إلــى شــركاء شــركة نبعــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »األســهم الجديــدة« أو »أســهم العــوض«( وذلــك بزي فــي شــركة عطــاء بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ري

وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــًا ومائــة وخمســون )420,872,150( ريــال ســعودي بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ »صفقــة االســتحواذ«(، وهــو مــا يمثــل زيــادة أســهم شــركة عطــاء مــن أربعيــن مليــون )40,000,000( ســهًما 

إلــى اثنــان وأربعيــن مليــون وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )42,087,215( ســهم مدفــوع بالكامــل مــع االلتــزام بالشــروط المذكــورة فــي اتفاقيــة البيــع والــوارد ملخصهــا فــي القســم رقــم )6( )المعلومــات القانونيــة( مــن هــذا التعميــم. وال يوجــد لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــم  ــن له ــة الذي ــراف ذوي العاق ــل األط ــم )4-7( )تفاصي ــم رق ــي القس ــا ف ــم توضيحه ــتحواذ وت ــة االس ــي صفق ــرة ف ــة مباش ــاء مصلح ــركة عط ــة لش ــركات التابع ــن للش ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــدى أعض ــد ل ــتحواذ، ويوج ــة االس ــي صفق ــر ف ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــة بش ــاء مصلح ــركة عط ش

مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي صفقــة االســتحواذ( مــن هــذا التعميــم.

إن إتمــام صفقــة االســتحواذ )»إتمــام صفقــة االســتحواذ« أو »اإلتمــام«( يتوقــف علــى موافقــة المســاهمين فــي شــركة عطــاء وفقــًا لقــرارات صفقــة االســتحواذ والموافقــات الضروريــة مــن الجهــات ذات العاقــة )يرجــى مراجعــة القســم رقــم )1( )التعريفــات والمصطلحــات( مــن هــذا التعميــم( وتــم 

نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء للموافقــة علــى صفقــة االســتحواذ وذلــك بتاريــخ 1443/10/29هـــ )الموافــق 2022/05/30م( وعلــى المســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة المســاهمين علــى صفقــة االســتحواذ إلتمــام صفقــة االســتحواذ فــإن 

ــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة غيــر العاديــة علــى  إصــدار األســهم الجديــدة ســيتوقف وتتوقــف صفقــة االســتحواذ وحينهــا يعتبــر هــذا التعميــم الغــي، وفــي هــذه الحالــة ســيتم إشــعار المســاهمين بذلــك. يجــب أن تمثــل عــدد األســهم التــي توافــق علــى صفقــة االســتحواذ ثاثــة أرب

األقــل. بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ســيملك شــركاء شــركة نبعــة األســهم الجديــدة وســيكون لشــركاء شــركة نبعــة كمالكــي األســهم الجديــدة الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح الموزعــة التــي تقــوم شــركة عطــاء باإلعــان عنهــا بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ. نتيجــة لذلــك، ســتنخفض نســبة 

ملكيــة جميــع المســاهمين )باســتثناء بــدر ناصــر محمــد العليــوي( فــي شــركة عطــاء مــن )100%( إلــى )95.04%( بمــا فــي ذلــك المســاهمين الذيــن صوتــوا ضــد قــرارات صفقــة االســتحواذ )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول آثــار زيــادة رأس المــال علــى هيــكل الملكيــة فــي شــركة عطــاء، يرجــى مراجعــة 

القســم رقــم )2-4( )المخاطــر المتعلقــة بالتغييــر فــي ملكيــة المســاهمين الحالييــن وانخفــاض القــوة التصويتيــة لألســهم( مــن القســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( مــن هــذا التعميــم، ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط صفقــة االســتحواذ واإلجــراءات الازمــة إلتمامهــا، الرجــاء مراجعــة القســم 

ــا وبنفــس الحقــوق التــي تتمتــع بهــا. رقــم )6( )المعلومــات القانونيــة( مــن هــذا التعميــم. إن جميــع األســهم فــي شــركة عطــاء مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة، وســتصدر األســهم الجديــدة مــن نفــس أســهم شــركة عطــاء المدرجــة حالًي

تعميم المساهمين الموجه لمساهمي
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إشعار مهم 

أعــدت شــركة عطــاء هــذا التعميــم وفًقــا لمتطلبــات المــادة )57( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة لتقديــم معلومــات 
لمســاهميها بشــأن صفقــة االســتحواذ.

ــة  ــات لمســاهمي شــركة عطــاء حــول صفق ــم معلوم ــى تقدي ــدف إل ــة االســتحواذ ويه ــق بصفق ــة تتعل ــات مفصل ــى معلوم ــم عل ــوي هــذا التعمي يحت
االســتحواذ وذلــك ليتمكــن المســاهمين مــن اتخــاذ قــرار مبنــي علــى درايــة وإدراك عنــد التصويــت علــى قــرارات صفقــة االســتحواذ فــي الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ، حيــث إن الحصــول علــى موافقــة مســاهمي شــركة عطــاء خــال الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة المنعقــدة للتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ هــي إحــدى شــروط إتمــام صفقــة االســتحواذ. وســيتم اعتبــار أن تصويــت المســاهمين فــي 
شــركة عطــاء علــى قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بصفقــة االســتحواذ مبنــي علــى أســاس المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم. 
 )www.ataa.sa( ويمكــن الحصــول علــى نســخ مــن هــذا التعميــم مــن المقــر الرئيســي لشــركة عطــاء أو عبــر زيــارة الموقــع االلكترونــي لشــركة عطــاء
.)www.cma.org.sa( أو الموقــع االلكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة )www.aljaziracapital.com.sa( أو الموقــع االلكترونــي للمستشــار المالــي

وقــد تــم التعاقــد مــع المستشــار المالــي ومــع المستشــارين اآلخريــن المذكوريــن فــي الصفحــة )ز( و )ح( للمســاعدة فــي اســتكمال األعمــال الازمــة 
ــح صفقــة  ــن بالتصويــت لصال ــي أو المستشــارين اآلخري ــة مــن جانــب المستشــار المال ــم توصي ــر هــذا التعمي إلتمــام صفقــة االســتحواذ. وال يعتب

االســتحواذ.

ال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم، وال تعطيــان أي تأكيــدات 
تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد 

علــى أي جــزء منــه.

إن المعلومــات والبيانــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذا التعميــم تــم تقديمهــا كمــا هــي فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم )مــا لــم يــرد نــص يفيــد خــاف 
ذلــك(، وبالتالــي فــإن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عرضــة للتغيــر بعــد تاريــخ صــدوره ونشــره. ال يحتــوي هــذا التعميــم علــى أي نــص يمكــن 
اعتبــاره تنبــًؤا أو تخطيًطــا أو تقديــًرا لــأداء المالــي الحالــي أو المســتقبلي لشــركة عطــاء. كمــا ال يجــوز تفســير أي عبــارات فــي هــذا التعميــم، بمــا 
يعنــي أن ربــح الســهم فــي الفتــرات الماليــة الحاليــة أو المســتقبلية ســوف يتماشــى بالضــرورة أو يتجــاوز مــا تــم نشــره فــي القوائــم الماليــة الســابقة 
لشــركة عطــاء. إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم تعكــس وجهــة نظــر مجلــس إدارة شــركة عطــاء حــول المنافــع واآلثــار المتوقعــة لصفقــة 
االســتحواذ بتاريــخ نشــر هــذا التعميــم، إال أنهــا ال تعتبــر ضماًنــا لــأداء المالــي لشــركة عطــاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، وينبغــي التوضيــح بــأن 
هنــاك عوامــل وجوانــب متعــددة قــد تؤثــر علــى أداء شــركة عطــاء أو النتائــج التــي قــد تحققهــا ســواء بشــكٍل إيجابــي أو ســلبي )لمزيــد مــن التفاصيــل 

حــول هــذه المخاطــر، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( مــن هــذا التعميــم(.

وفًقــا لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، ســتقوم شــركة عطــاء بنشــر تعميــم مســاهمين تكميلــي فــي أي وقــت بعــد 
تاريــخ نشــر هــذا التعميــم وقبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ وذلــك فــي حــال علمــت شــركة 

عطــاء بوجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي هــذا التعميــم أو ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فيــه.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص بتقديــم أي معلومــات أو إفــادات بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة عطــاء باســتثناء مــا هــو 
مفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم. وبالتالــي فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد علــى أي معلومــات أو إفــادات صــادرة عــن أطــراف أخــرى علــى أســاس أنهــا 

صــادرة عــن شــركة عطــاء أو المستشــار المالــي أو أي مــن المستشــارين اآلخريــن فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.

لــم تقــم شــركة عطــاء بتفويــض أي شــخص لتقديــم أي معلومــات أو إفــادات أو اإلدالء بــأي بيانــات أو توضيحــات بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة 
عطــاء باســتثناء مــا هــو مفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم. بالتالــي فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد علــى أي معلومــات أو إفــادات صــادرة عــن أي طــرف آخــر 

علــى أســاس أنهــا صــادرة عــن شــركة عطــاء أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري شــركة عطــاء فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.

وقــد قامــت شــركة عطــاء بتعييــن شــركة الجزيــرة لأســواق الماليــة )الجزيــرة كابيتــال( كمستشــار مالــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ. إن شــركة 
الجزيــرة لأســواق الماليــة )الجزيــرة كابيتــال( خاضعــة لأنظمــة والقوانيــن الســارية والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي مرخصــة 
مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة للقيــام بذلــك، وتعمــل كمستشــار مالــي حصــري لشــركة عطــاء فــي صفقــة االســتحواذ هــذه وال تعمــل لصالــح أي 
طــرف آخــر فــي صفقــة االســتحواذ هــذه. يجــدر بالذكــر أنــه لــم تتحقــق شــركة الجزيــرة كابيتــال أو أي مــن مستشــاري شــركة عطــاء بشــكل مســتقل 
ــة أو أي مــن  ــال أو أي مــن شــركاتها التابع ــرة كابيت ــإن شــركة الجزي ــه ف ــم، وعلي ــواردة فــي هــذا التعمي ــات ال ــة المعلومــات والبيان مــن صحــة ودق
مستشــاري شــركة عطــاء ال يتحملــون أي مســؤولية قــد تنتــج عــن عــدم صحــة أو دقــة أو اكتمــال أي مــن البيانــات أو المعلومــات الــواردة فــي هــذا 

التعميــم.

http://www.cma.org.sa
http://www.aljaziracapital.com.sa
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التوقعات واإلفادات المستقبلية 

يحتــوي هــذا التعميــم بعــض التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية المتعلقــة بشــركة عطــاء. وتتمثــل التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية فــي كونهــا 
غيــر مبنيــة علــى حقائــق تاريخيــة أو حاليــة. ومــن الممكــن أن يُســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــال اســتخدام مفــردات وعبــارات 
مســتقبلية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر كلمــات مثــل »يتوقــع«، »يهــدف«، »يقــدر«، »ينــوي«، »يخطــط«، »ســوف«، »هــدف«، »يعتقــد«، 
»يســعى«، »قــد«، »ســيكون«، »يمكــن«، »ينبغــي«، أو أي عبــارات مشــابهة تحمــل إشــارات إلــى المســتقبل تمثــل إفــادات مســتقبلية، أو صيــغ النفــي لهــذه 
المفــردات أو المفــردات األخــرى المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. تنطــوي اإلفــادات المســتقبلية الــواردة فــي هــذا التعميــم علــى مخاطــر 
وشــكوك قــد ينجــم عنهــا اختــاف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية. والكثيــر مــن هــذه المخاطــر والشــكوك 
تتعلــق بعوامــل وظــروف خارجــة عــن نطــاق ســيطرة شــركة عطــاء أو قدرتهــا علــى وضــع تقديــرات دقيقــة مثــل ظــروف الســوق المســتقبلية وســلوك 
المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق. تتضمــن اإلفــادات المســتقبلية الــواردة فــي هــذا التعميــم، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )1( التقديــرات األوليــة 
للمنافــع المتوقعــة مــن صفقــة االســتحواذ، والتوقعــات المســتقبلية للمصاريــف والنفقــات واإليــرادات واألداء المالــي والظــروف الماليــة وسياســة 
توزيــع األربــاح والخســائر وغيرهــا مــن األحــداث المســتقبلية، )2( اســتراتيجيات العمــل واإلدارة والتوســع وتنميــة أعمــال شــركة عطــاء بعــد إتمــام 
صفقــة االســتحواذ )3( المراحــل األساســية واإلجــراءات المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ والتواريــخ التــي يتوقــع فيهــا وقــوع هــذه األحــداث. وال يمكــن 
الجــزم أو التأكيــد بإمكانيــة تحقيــق أي مــن األهــداف أو التوقعــات المشــار إليهــا فــي هــذا التعميــم، وال يجــوز االعتمــاد بشــكل كلــي علــى اإلفــادات 
والتوقعــات المســتقبلية المبنيــة فــي هــذا التعميــم، وال يتحمــل أي مــن المستشــارين الــواردة أســمائهم فيفــي الصفحــة )ز( و )ح( مــن هــذا التعميــم أو 
أي مــن مدراءهــم أو موظفيهــم أو المستشــارين العامليــن لديهــم أي مســؤولية ناتجــة عــن أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يتكبدهــا 
أي شــخص نظــراً العتمــاده علــى أي بيانــات أو بســبب إغفــال أي معلومــات لــم يتــم تضمينهــا فــي هــذا التعميــم. وال يعتــزم أي مــن المذكوريــن أعــاه 

تحديــث هــذه اإلفــادات والتوقعــات المســتقبلية المبنيــة فــي هــذا التعميــم باســتثناء مــا هــو مطلــوب منهــم نظاًمــا.

إن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة، وعوامــل أخــرى قــد تــؤدي إلــى اختــاف النتائــج الفعليــة أو األداء 
ــا. إن المخاطــر المتعلقــة  أو التوقعــات أو االســتراتيجيات أو األحــداث بشــكل جوهــري عــن تلــك التــي تضمنتهــا هــذه اإلفــادات صراحــة أو ضمًن
باإلفــادات المســتقبلية هــي خارجــة عــن ســيطرة شــركة عطــاء وال يمكــن توقــع حصولهــا أو تقديرهــا بشــكل دقيــق، علــى ســبيل المثــال أوضــاع 
الســوق وســلوك المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق أو ســلوك المســاهمين، ولهــذا ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى هــذه اإلفــادات بشــكل كلـّـي. كمــا ينبغــي 
ــل  ــا مــن قب ــم مراجعته ــم يت ــي المســتقبلي لشــركة عطــاء ول ــأداء الفعل ــاً ل ــادات المســتقبلية ال يمكــن اعتبارهــا ضمان ــى أن هــذه اإلف اإلشــارة إل
المحاســب القانونــي لشــركة عطــاء إال فــي الحــاالت المشــار إليهــا. والجديــر بالذكــر أيًضــا أن هــذه اإلفــادات المســتقبلية تســتند علــى افتراضــات 
عديــدة منهــا االفتراضــات المتعلقــة باســتراتيجيات العمــل الحاليــة والمســتقبلية لشــركة عطــاء واإلجــراءات التنظيميــة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي 
المســتقبل. إن المعلومــات المبينــة فــي هــذا التعميــم هــي عرضــة للتغييــر، ال ســيما الوضــع المالــي لشــركة عطــاء وقيمــة األســهم بحيــث أنــه يمكــن 
أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة تطــورات مســتقبلية مــن العوامــل االقتصاديــة مثــل عوامــل التضخــم أو غيرهــا مــن العوامــل السياســية أو العوامــل 
ــة متعلقــة باألســهم  ــم أو أي معلومــات شــفهية أو كتابي ــار نشــر هــذا التعمي األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة شــركة عطــاء. وبالتالــي ال يجــوز اعتب
الجديــدة علــى أنهــا تأكيــد أو وعــد أو التــزام بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج معنيــة )لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه المخاطــر، يرجــى مراجعــة 

القســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( مــن هــذا التعميــم(.

إن كافــة اإلفــادات المســتقبلية الصــادرة عــن شــركة عطــاء أو عــن أي مــن المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة )ز( و)ح(، والذيــن يتصرفــون 
لصالــح شــركة عطــاء فــي صفقــة االســتحواذ هــذه بصفــة استشــارية، أكانــت خطيــة أو شــفهية، هــي فــي مجملهــا مقيــدة باإلشــعار الهــام الــوارد 

فــي هــذا التعميــم.

معلومات عن السوق والقطاع

ــات  ــم والمعلوم ــة بقطــاع التعلي ــم )3( »معلومــات عــن الســوق والقطــاع« المتعلق ــي القســم رق ــواردة ف ــات ال ــات والمعلوم ــى البيان ــم الحصــول عل ت
األخــرى المتعلقــة بالســوق فــي هــذا التعميــم مــن تقريــر دراســة الســوق المعــد مــن قبــل شــركة مايڤــن إنڤســتمنت بارتنــرز )»مستشــار دراســة 
الســوق«(، ويعتقــد أن تقديــرات وتحليــات هــذا المصــدر موثوقــة غيــر أن شــركة عطــاء أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري شــركة عطــاء 
ــا. ــا أو اكتماله ــي، ليــس هنالــك ضمــان بدقته ــا بشــكل مســتقل، وبالتال ــم يقومــوا بالتحقــق منه )الموضحــة أســماؤهم فــي الصفحــة )ز( و)ح(( ل

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يملــك مستشــار دراســة الســوق وال أي مــن شــركاته التابعــة أو شــركاته الشــقيقة أو الشــركاء فيــه أو مســاهميه أو أعضــاء 
مجلــس إدارتــه أو مدرائــه أو أي مــن أقاربهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة أو أي مــن شــركاتهما التابعــة وقــد 
أعطــى مستشــار دراســة الســوق موافقتــه الخطيــة علــى اســتعمال اســمه ومعلومــات الســوق واإلفــادات التــي قدمهــا ضمــن هــذا التعميــم بالقســم رقــم 

)3( »معلومــات عــن الســوق والقطــاع« بصيغتهــا ونصهــا كمــا وردت ولــم يتــم ســحب تلــك الموافقــة حتــى تاريــخ إصــدار هــذا التعميــم.
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العودة إلى جدول المحتويات

القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم

إن هــذا التعميــم مّوجــه لمســاهمي شــركة عطــاء وال يجــوز نشــره أو توزيعــه فــي أي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية أو أي واليــة 
أخــرى يُعتبــر فيهــا هــذا التعميــم مخالًفــا لقوانينهــا. لــن تتخــذ شــركة عطــاء أي إجــراء يســمح بإصــدار األســهم الجديــدة فــي نطــاق واليــة قضائيــة 
غيــر المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى مســاهمي شــركة عطــاء الذيــن يقيمــون فــي واليــة قضائيــة غيــر المملكــة العربيــة الســعودية، حضــور اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو التصويــت عــن بعــد، أو تعييــن وكيــل لحضــور اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة والتصويــت نيابــة عنهــم.

عرض البيانات المالية وغيرها من المعلومات

تــم إعــداد القوائــم الماليــة لشــركة نبعــة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م و2020م و2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي 
تــم إدراجهــا فــي هــذا التعميــم، قــد تــم إعدادهــا وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن البيانــات 
الماليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم قائمــة علــى أســاس تقديــرات إدارة شــركة عطــاء ولــم يتــم تدقيقيهــا بشــكل مســتقل مــن قبــل المحاســبين أو 
غيرهــم باســتثناء مــا تــم النــص عليــه صراحــة بخــاف ذلــك، كمــا أنــه باســتثناء مــا ورد بــه نــص مخالــف فــي هــذا التعميــم، فــإن جميــع البيانــات 

الماليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم هــي بالريــال الســعودي. 

تــم إعــداد هــذا التعميــم وفقــاً لأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعليــه قــد تختلــف المعلومــات والبيانــات المفصــح 
عنهــا فــي هــذا التعميــم عــن المعلومــات أو البيانــات المفصــح عنهــا بموجــب تعميــم تــم إعــداده وفــق أنظمــة وقوانيــن أي دولــة أخــرى. ال تنــوي 
شــركة عطــاء اتخــاذ أي إجــراء لنشــر هــذا التعميــم أو تســجيل األســهم المقتــرح إصدارهــا فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية. إن 
صفقــة االســتحواذ تتعلــق بــأوراق ماليــة لشــركات ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية(، وعليــه 
فــإن هــذا التعميــم وأي مســتندات أو إعانــات أخــرى ذات عاقــة بصفقــة االســتحواذ قــد تــم أو ســوف يتــم إعدادهــا وفقــاً لمتطلبــات اإلفصــاح فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فقــط وذلــك فيمــا يتعلــق بمحتــوى أو شــكل هــذه اإلفصاحــات والتــي قــد تختلــف عــن تلــك المعمــول بهــا فــي دولــة أخــرى.

ال يجــوز ألي شــخص تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا التعميــم علــى أنهــا استشــارة قانونيــة، أو ماليــة، أو ضريبيــة، ولكــن يجــب علــى كل مــن يقــرأ 
هــذا التعميــم الرجــوع إلــى مستشــاره الخــاص فيمــا يتعلــق بمضمونــه.

ال تمثــل محتويــات الموقــع االلكترونــي لشــركة عطــاء أو محتويــات أي موقــع الكترونــي آخــر منشــور فيــه هــذا التعميــم، جــزًءا مــن هــذا التعميــم أو 
مكمــلًّا لــه، وال يتحمــل أي مــن مستشــاري شــركة عطــاء أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه المواقــع االلكترونيــة.

التعريفات والمصطلحات

لاطــاع علــى تفســير بعــض التعريفــات والمصطلحــات الــواردة فــي هــذا التعميــم، الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )1( »التعريفــات والمصطلحــات« 
مــن هــذا التعميــم.

هـ
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دليل شركة عطاء 

شركة عطاء التعليمية

شارع الحسين بن علي - حي االزدهار
ص.ب. 87527 الرياض 11652المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4563121 )11( 966+
فاكس: 4501833 )11( 966+

www.ataa.sa :الموقع اإللكتروني
info@ataa.sa :البريد اإللكتروني

ممثلو شركة عطاء التعليمية

فهد بن عبدالعزيز التويجري
الرئيس التنفيذي

شركة عطاء التعليمية
شارع الحسين بن علي - حي االزدهار

ص.ب. 87527 الرياض 11652
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2055583 )11( 966+ تحويلة رقم 1000
فاكس: 4501833 )11( 966+

ceo@ataa.sa :البريد اإللكتروني

عثمان بن طارق القصبي
عضو مجلس اإلدارة

شركة عطاء التعليمية
شارع الحسين بن علي - حي االزدهار

ص.ب. 87527 الرياض 11652
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2055583 )11( 966+ تحويلة رقم 1010
فاكس: 4501833 )11( 966+

othman@alrowad.net :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )سوق األوراق المالية السعودية( 
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920001919 )11( 966+

فاكس: 2189133 )11( 966+
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 11
الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6000 002 92 966+ 

 www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني
cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

http://www.saudiexchange.sa
mailto:csc@saudiexchange.sa
http://www.edaa.com.sa
mailto:cc@edaa.com.sa
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المستشارون

المستشار المالي لشركة عطاء

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(
الرياض، طريق الملك فهد، ص.ب. 20438

الرياض 11455
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2256000 )11( 966+
فاكس: 6182 225 )11( 966+

 www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة عطاء

شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون 
ومستشارون قانونيون

6775 شارع التخصصي، عمارة برستيج رقم )4( الدور األول 
العليا، وحدة رقم 4 الرياض 12331 - 3712

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4648081 )11( 966+
فاكس: 4624968 )11( 966+

  www.fahadlaw.com :موقع إلكتروني
office@fahadlaw.com :بريد إلكتروني

مستشار العناية المهنية المالية لشركة عطاء

 )PwC( شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة ص.ب 8282 الرياض 11482

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0400 211 )11( 966+
فاكس: 0401 211 )11( 966+

www.pwc.com :الموقع اإللكتروني
khalid.mahdhar@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق لشركة عطاء

شركة مايڤين انڤستمنت بارتنرز
الدور 14، بوليفارد بازا البرج األول، 

شــيخ محمــد بــن راشــد بوليفــارد، داونتــاون دبــي، اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة

ص.ب 283735
هاتف: 97144245149+
فاكس: 97144558556+

www.mavenip.net :الموقع اإللكتروني
info@mavenip.net :البريد اإللكتروني



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليميةح

العودة إلى جدول المحتويات

مراجع الحسابات لشركة عطاء

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيين – 
البسام وشركاؤه

الرياض حي السليمانية، شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2065333 )11( 966+

فاكس: 20665444 )11( 966+
 www.pkfalbassam.com :موقع إلكتروني

info.sa@pkf.com :بريد إلكتروني

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة عطاء

شركة بيكر تيلي أم. ك. أم محاسبون قانونيون 
مكتب 1، الدور الثالث، طريق عثمان بن عفان، حي التعاون

ص. ب. 300467، الرياض 11372
 المملكة العربية السعودية

هاتف: 8351600 )11( 966+
فاكس: 8351601 )11( 966+

 www.bakertillymkm.com:الموقع اإللكتروني
saudi@bakertillyfc.com :البريد اإللكتروني

تنويــه: قــدم جميــع المستشــارين ومراجعــي الحســابات المذكوريــن أعــاه موافقاتهــم الكتابيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى تضميــن 
إفاداتهــم فــي هــذا التعميــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن فيهــا، ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ هــذا التعميــم. كمــا أن ليــس 

لديهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة عطــاء كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم. 

http://www.bakertillymkm.com
mailto:saudi@bakertillyfc.com
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الملخص

يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة للمســاهمين عــن صفقــة االســتحواذ وعــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم. وعليــه فــإن هــذا 
الملخــص ال يحتــوي علــى كافــة المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســاهمين حتــى يتمكنــوا مــن التصويــت علــى زيــادة رأس المــال لغــرض 
االســتحواذ علــى شــركة نبعــة ، لذلــك فإنــه يجــب قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذا التعميــم وينبغــي علــى المســاهمين قــراءة ومراجعــة هــذا 
التعميــم والبيانــات الــواردة فيــه بعنايــة ومراجعتهــا بالكامــل، ويجــب أن يبنــى أي قــرار يتعلــق بالتصويــت مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى شــركة نبعــة ، بعــد قــراءة ومراجعــة هــذا التعميــم بالكامــل 
وعلــى وجــه الخصــوص، فإنــه مــن الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي »إشــعار مهــم« فــي الصفحــة )ج( والقســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( مــن هــذا 

التعميــم بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار بالتصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء. 

اسم الُمصدر 
ووصفه وتأسيسه

شــركة عطــاء التعليميــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )71/ق( وتاريــخ 1431/03/10هـــ 
)الموافــق  1424/03/10هـــ  وتاريــخ   1010186435 رقــم  التجــاري  بالســجل  مقيــدة  2010/02/23م(  )الموافــق 
مليــون  أربعمائــة  عطــاء  شــركة  مــال  رأس  يبلــغ  الريــاض.  بمدينــة  الرئيســي  مركزهــا  ويقــع  2003/05/11م(، 

)400٫000٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعيــن مليــون )40٫000٫000( ســهم عــادي.

تعــود بدايــة تأســيس شــركة عطــاء إلــى العــام 1413هـــ )الموافــق 1992م( عندمــا تــم افتتــاح فــرع لمؤسســة »مــدارس 
الــرّواد األهليــة لصاحبهــا عبداللــه بــن إبراهيــم الخلــف« )المقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010082694 وتاريــخ 
1411/10/07هـــ )الموافــق 1991/04/20م(( بنفــس اســم المؤسســة، وقــد قّيــد الفرع بالســجل التجــاري رقم 96672 
وتاريــخ 1413/01/08هـــ )الموافــق 1992/07/08م(. وقــد أبــدى عــدد مــن المســتثمرين، بمــن فيهــم رئيــس مجلــس 
ــوا فــي شــراكة مــع  ــن عثمــان القصبــي، اهتمامهــم فــي أعمــال المؤسســة ودخل ــي طــارق ب إدارة شــركة عطــاء الحال
صاحبهــا. وبتاريــخ 1423/09/06هـــ )الموافــق 2002/11/10م(، تــم تحويــل الفــرع المذكــور إلى شــركة ذات مســؤولية 
محــدودة باســم »شــركة مــدارس الــرّواد األهليــة« بــرأس مــال قــدره ســتة مليــون وثمانمائــة وســتون ألــف )6٫860٫000( 
ريــال ســعودي مقســم إلــى تســعة وأربعيــن )49( حصــة عينيــة ونقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة مائــة وأربعيــن 
ــل شــركة عطــاء  ــم تحوي ــق 2010/02/23م(، ت ــخ 1431/03/10هـــ )المواف ــال ســعودي. وبتاري ــف )140٫000( ري أل
مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة باســم »شــركة الــرّواد للتربيــة والتعليــم« وبــرأس مــال 
قــدره مائــة وثمانــون مليــون )180٫000٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى ثمانيــة عشــر مليــون )18٫000٫000( ســهم 
عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــر )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد عــن طريــق تقديــم أصــول عينيــة شــملت 
مبلــغ اثنيــن وتســعين مليــون ومائتــان وثمانيــة وثمانيــن ألــف وأربعمائــة وثمانيــة وخمســين )92٫288٫458( ريــال 
ســعودي عبــارة عــن قيمــة شــهرة كمــا تــم تعديــل اســم شــركة عطــاء إلــى »شــركة الــرّواد للتربيــة والتعليــم«. وبتاريــخ 
1432/07/14هـــ )الموافــق 2011/06/16م( تــم تعديــل اســم شــركة عطــاء إلــى »شــركة الــرّواد األهليــة للتعليــم 
والتدريــب«، كمــا تــم بتاريــخ 1433/01/12هـــ )الموافــق 2011/12/07م( خفــض رأس مالهــا إلــى مائــة واثنيــن 
ــف )3٫800٫000(  ــة أل ــن وثمانمائ ــة مايي ــاء ثاث ــق إلغ ــال ســعودي عــن طري ــون )142٫000٫000( ري ــن ملي وأربعي
ســهم مــن أســهم المصــدر تمثــل قيمتهــا االســمية الفــرق بيــن القيمــة العادلــة لأصــول العينيــة المقدمــة كمســاهمة فــي 
رأس المــال بتاريــخ التحــول حســب معاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وبيــن مــا هــو مســجل فــي ذلــك 
الوقــت مــع بقــاء نســب ملكيــة المســاهمين كمــا هــي دون تغييــر. وبتاريخ 1433/09/18هـــ )الموافــق 2012/08/05م(، 
تــم تعديــل اســم شــركة عطــاء إلــى »شــركة عطــاء التعليميــة«. وبتاريــخ 1436/12/02هـــ )الموافــق 2015/09/15م( 
تــم دمــج مــدارس الشــرق األوســط العالميــة ومــدارس الشــرق األوســط الجديــدة العالميــة ومــدارس الشــرق األوســط 
الحديثــة العالميــة ومــدارس الســليمانية العالميــة ومــدارس جريــر األهليــة ومــدارس الفكــر األهليــة بكافــة أصولهــا 
وموجوداتهــا بمــا فــي ذلــك تراخيصهــا وســجاتها وأســمائها التجاريــة فــي شــركة عطــاء التعليميــة، حيــث أصبحــت 
هــذه المــدارس بعــد إتمــام عمليــة الدمــج فروًعــا لشــركة عطــاء مــع احتفاظهــا بأرقــام ســجاتها التجاريــة وتواريخهــا. 
وقــد قامــت شــركة عطــاء لغــرض االندمــاج برفــع رأس مالهــا إلــى مائتيــن وســتة عشــر مليــون وأربعمائــة وســتة آالف 
)216٫406٫000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة عددهــا ســبعة ماييــن وأربعمائــة وأربعــون ألــف 
وســتمائة )7٫440٫600( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــر )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد لصالــح المــاك 
ــع رأس مــال شــركة  ــم رف ــخ 1439/09/13هـــ )الموافــق 2018/05/28م(، ت الســابقين للمــدارس المندمجــة. وبتاري
عطــاء إلــى أربعمائــة مليــون )400٫000٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعيــن مليــون )40٫000٫000( ســهم عــادي 

وذلــك عــن طريــق رســملة مبلــغ الزيــادة مــن بنــد األربــاح المبقــاة وبنــد االحتياطــي النظامــي.



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليميةي

العودة إلى جدول المحتويات

تتمثل أنشطة شركة عطاء وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:أنشطة الُمصدر

التعليم االبتدائي للطاب بمنهج عالمي- 1
 التعليم االبتدائي للطالبات بمنهج عالمي- 2
التعليم المتوسط للطاب بمنهج عالمي- 3
التعليم المتوسط للطالبات بمنهج عالمي- 4
التعليم الثانوي للطاب بمنهج عالمي- 5
التعليم الثانوي للطالبات بمنهج عالمي- 6

المساهمون الكبار 
في المصدر

يوضــح الجــدول اآلتــي أســماء كبــار المســاهمين فــي شــركة عطــاء كمــا بتاريــخ هــذا التعميــم ونســب ملكيتهــم في شــركة 
عطــاء قبــل وبعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ وبعدها وذلك كمــا بتاريخ 1443/09/15هـ )الموافــق 2022/04/16م(::

المساهم 
الكبير

نسبة الملكية بعد إتمام صفقة االستحواذنسبة الملكية قبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

شركة اإلبداع 
الوطني 

المتطورة 
للتجارة

19٫01% ال يوجد19٫01%20٫008٫000٫000% ال يوجد8٫000٫000%20٫00

شركة رزم 
18٫89%0٫24%18٫65%7٫849٫737 19٫88%0٫25%19٫62%7٫849٫737 لاستثمار*

أحمد 
بن ناصر 

المتعب
14٫37%ال يوجد14٫37%6٫048٫000 15٫12%ال يوجد6٫048٫000%15٫12 

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

5٫17%ال يوجد 5٫17%2٫1780٫00 5٫45%ال يوجد 2٫1780٫00%5٫45 

57.44%0.24%57٫20%60.4424٫075٫737 %0.25 %60.19%24٫075٫737المجموع 

المصدر: شركة عطاء
* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة رزم لاســتثمار ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة فــي شــركة القصبــي للمقــاوالت 
بنســبة )17٫15%(، حيــث تمتلــك شــركة القصبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر مــا نســبته )1٫43%( مــن رأس مــال شــركة 

عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ ومــا نســبته )1٫36%( مــن رأس مــال شــركة عطــاء بعــد زيــادة رأس المــال.

رأس مال الُمصدر 
الحالي

أربعمائة مليون )400٫000٫000( ريال سعودي. 

إجمالي عدد 
األسهم للُمصدر 

الحالية

أربعين مليون )40٫000٫000( سهًما عادًيا مدفوع القيمة بالكامل. 

القيمة االسمية 
ألسهم الُمصدر 

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

إجمالي عدد 
األسهم الجديدة

مليونين وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسة عشر )2٫087٫215( سهم عادي
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العودة إلى جدول المحتويات

ملخص تفاصيل صفقة االستحواذ  

نسبة األسهم 
الجديدة من رأس 

مال الُمصدر

تمثــل األســهم الجديــدة نســبة )4٫96%( مــن رأس مــال شــركة عطــاء بعــد زيــادة رأس المــال، أي مــا يمثــل نســبة 
)5٫22%( قبــل زيــادة رأس المــال.

سعر إصدار 
األسهم الجديدة

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

كمــا يجــدر بالذكــر، بــأن ســيتم تحديــد ســعر إصــدار أســهم العــوض )كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة لشــركة 
عطــاء( فــي وقــت الحــق بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة عطــاء فــي اخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إتمــام صفقــة 

االستحواذ.

إجمالي قيمة 
إصدار األسهم 

الجديدة

يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لأســهم الجديــدة عشــرين مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون 
)20٫872٫150( ريــال ســعودي. ويبلــغ إجمالــي قيمــة األســهم الجديــدة بنــاًء علــى عــدد األســهم الجديــدة وعلــى 
تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالــغ )44٫08( ريــال ســعودي، مبلــغ وقــدره اثنــان 
وتســعون مليــون واثنــا عشــر ألــف وخمســمائة واربعــة وخمســون )92٫012٫554( ريــال ســعودي، كمــا ســيتم تحديــد 
قيمــة صفقــة االســتحواذ الفعليــة بعــد زيــادة رأس المــال بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق فــي اخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ 

ــدة. اســتحقاق األســهم الجدي

وصف وهيكلة 
صفقة االستحواذ 

ــى صفقــة االســتحواذ   ــع وبعــد موافقــة مســاهمي شــركة عطــاء عل ــة البي ســتنفذ صفقــة االســتحواذ بموجــب اتفاقي
فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء والتــي ســيتم بموجبهــا نقــل جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة 
نبعــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل قيــام شــركة عطــاء بإصــدار عــدد مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان 
وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم 
الواحــد إلــى شــركاء شــركة نبعــة وذلــك بزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء المدفوع مــن أربعمائة مليــون )400٫000٫000( 
ــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون )420٫872٫150(  ــة واثن ــال ســعودي إلــى أربعمائــة وعشــرون مليــون وثمانمائ ري
ريــال ســعودي بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وهــو مــا يمثــل زيــادة أســهم شــركة 
عطــاء مــن أربعيــن مليــون )40٫000٫000( ســهًما إلــى اثنــان وأربعــون مليــون وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة 
عشــر )42٫087٫215( ســهم مدفــوع بالكامــل مــع االلتــزام بالشــروط المذكــورة فــي اتفاقيــة البيــع والــوارد ملخصهــا 

فــي القســم رقــم )6( )المعلومــات القانونيــة( مــن هــذا التعميــم.

وقــد تــم تحديــد عــدد األســهم الجديــدة بنــاء علــى تقييــم جميــع حصــص شــركة نبعــة بمبلــغ اثنــان وتســعون مليونــاً 
واثنــا عشــر ألفــاً وخمســمائة واثنــان وثمانــون )92٫012٫582( ريــال ســعودي وتقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء 
لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة أربعــة وأربعــون ريــال ســعودي وثمانــي هلــات )44٫08( للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء 
علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســعر ســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة 
ــوم( تــداول بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي  الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 ي
ــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة  ــع وشــراء األســهم بي ــة بي ــع اتفاقي ــل توقي ــة )قب شــركة المجموعــة العربي
المجموعــة العربيــة(، خــال فتــرة التــداول مــا بيــن 1442/06/27هـ )الموافــق 2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـ 

)الموافــق 2021/06/20م( .

والجديــر بالذكــر انــه ســيتم تحديــد تاريــخ إتمــام صفقــة االســتحواذ بعــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
وعنــد اســتكمال جميــع الشــروط المســبقة وفقــاً التفاقيــة البيــع والــوارد ملخصهــا فــي القســم رقــم )6( )المعلومــات 

القانونيــة( مــن هــذا التعميــم.

شركة المجموعة 
العربية

شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 
)114/ق( بتاريــخ 1435/05/11هـــ )الموافــق 2014/03/13م( والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010206103 
وتاريــخ 1426/01/18هـــ )الموافــق 2007/02/27م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة 
الســعودية. يبلــغ رأس مــال شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة مائتــي مليــون )200٫000٫000( 
ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــرين مليــون )20٫000٫000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت 

للســهم الواحــد، وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة عطــاء.
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شركة عطاء 
المستهدفة أو 

شركة نبعة 

شركة نبعة التعليمية. 

اسم ووصف شركة 
نبعة وتأسيسها

شــركة نبعــة التعليميــة وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010256096 
وتاريــخ 1429/09/09هـــ )الموافــق 2008/09/09م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة 
الســعودية، يبلــغ رأس مــال شــركة نبعــة التعليميــة خمســمائة ألــف )500٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســين 

ألــف )50٫000( حصــة عاديــة بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للحصــة الواحــدة.

تتمثل أنشطة شركة نبعة وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:نشاط شركة نبعة 

التعليم االبتدائي للطاب بمنهج وطني- 1
التعليم المتوسط للطاب بمنهج وطني- 2
التعليم الثانوي للطاب بمنهج وطني- 3

الشركاء الكبار في 
شركة نبعة وعدد 
حصصهم ونسب 

ملكيتهم قبل وبعد 
صفقة االستحواذ 

الشريك

بعد إتمام صفقة االستحواذ قبل إتمام صفقة االستحواذ  

عدد 
الحصص

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية غير 

المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد 
الحصص

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية غير 

المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة مجموعة 
ادكس القابضة 

للتجارة واالستثمار
59٫78%ال يوجد29٫891%59٫78

ال يوجد

%2٫96%2٫96

شركة ناصر بن 
محمد النابت 

وأوالده
1٫13%1٫13%22٫76%ال يوجد11٫380%22٫76

أحمد عبد 
الرحمن عبدالله 

الطويل
0٫71%0٫71%14٫35%ال يوجد7٫174%14٫35

شركة المجموعة 
العربية للتعليم 

والتدريب القابضة
100%ال يوجد100%50٫000ال يوجد

المصدر: شركة نبعة 



م تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

إجمالي ملكية 
الشركاء البائعين 
وملكية كل شريك 

بائع لدى شركة 
نبعة شركة نبعة 
في الُمصدر قبل 

وبعد صفقة 
االستحواذ 

ســتبلغ نســبة الملكيــة المباشــرة للشــركاء البائعيــن فــي شــركة نبعــة )4٫96%( مــن أســهم شــركة عطــاء بعــد إتمــام 
صفقــة االســتحواذ ويبيــن الجــدول أدنــاه ملكيــة كل شــريك بائــع لــدى شــركة نبعــة فــي شــركة عطــاء قبــل وبعــد إتمــام 

صفقــة االســتحواذ وبعدهــا وذلــك كمــا بتاريــخ 1443/09/15هـــ )الموافــق 2022/04/16م(:

المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذ قبل إتمام صفقة االستحواذ 

عدد 
األسهم

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد األسهم
نسبة 

الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

شركة مجموعة 
ادكس القابضة 

للتجارة واالستثمار
2٫96%ال يوجد2٫96%1٫247٫779ال يوجد

شركة ناصر بن 
محمد النابت 

وأوالده
1٫13%ال يوجد1٫13%475٫050ال يوجد

أحمد عبدالرحمن 
0٫71%ال يوجد0٫71%299٫474ال يوجدعبدالله الطويل

بدر ناصر محمد 
0٫11%ال يوجد0٫11%0٫0147٫311%ال يوجد0٫01%2٫394العليوي

عبدالرحمن 
عبدالله ابراهيم 

الفهيد
0٫04%ال يوجد0٫04%14٫986ال يوجد

حمد ابراهيم سعد 
0٫01%ال يوجد0٫01%5٫009ال يوجدالشنيفي

-4.96%2٫089٫609-0.01%2٫394اإلجمالي

المصدر: شركة عطاء

 رأس مال شركة 
نبعة 

خمسمائة ألف )500٫000( ريال سعودي

عدد حصص شركة 
نبعة 

خمسون ألف )50٫000( حصة



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليميةن

العودة إلى جدول المحتويات

أطراف ذوي 
العالقة 

أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل )أحــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن( هــو عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة 
االكاديميــة للخدمــات التعليميــة )شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010185850( وهــي شــركة 

مملوكــة بنســبة 52٫22% مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

باإلضافــة إلــى بــدر ناصــر محمــد العليــوي )أحــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن( الــذي يشــغل منصــب المديــر التنفيــذي 
فــي الشــركة االكاديميــة للخدمــات التعليميــة )شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010185850( 
وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 52٫22% مــن شــركة المجموعــة العربيــة. باإلضافــة إلــى كونــه مديــر فــي كل مــن الشــركات 

التالية:

شــركة الياســمين العالميــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010254228( وهــي 	 
شــركة مملوكــة بنســبة 49% مــن شــركة المجموعــة العربيــة؛ و

شــركة مــدارس جيــل المجــد العالميــة األهليــة للتعليــم األجنبــي )شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل 	 
التجــاري رقــم 1010365683( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 45% مــن شــركة المجموعــة العربيــة؛ و

شــركة مــدارس األلســن العالميــة األهليــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 	 
و العربيــة؛  المجموعــة  شــركة  مــن  بنســبة %62٫8  مملوكــة  شــركة  وهــي   )1010270429

شــركة مبدعــون التنميــة للتأهيــل )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 	 
1010993843( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 100% مــن شــركة المجموعــة العربيــة؛ و

شــركة معاهــد أكاديميــة الفيصــل العالميــة للتدريــب )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة بموجــب 	 
الســجل التجــاري رقــم 1010357337( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 100% مــن شــركة المجموعــة العربيــة؛ و

شــركة أمجــاد قرطبــة للخدمــات التعليميــة )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل 	 
التجــاري رقــم 1010299760( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 100% مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

ــة  ــام صفق ــل إتم ــي شــركة عطــاء قب ــك 2٫394 ســهم ف ــوي يمتل ــد العلي ــدر ناصــر محم ــأن ب ــا تجــدر اإلشــارة، ب كم
االســتحواذ )وذلــك كمــا بتاريــخ 1443/09/15هـــ )الموافــق 2022/04/16م((.

وقــام كل مــن أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل وبــدر ناصــر محمــد العليــوي بتقديــم إقــراراً بامتناعهمــا عــن 
التصويــت علــى بنــود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.

أسماء الشركاء 
البائعين في شركة 

نبعة والحصص 
المرغوب في 

شرائها

سيتم بموجب صفقة االستحواذ شراء الحصص من شركاء شركة نبعة البائعين، وهم كما يلي:

عدد الحصصالشريك
القيمة االسمية 
للحصة الواحدة
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية )%(

شركة مجموعة ادكس القابضة 
59٫78%29٫89110298٫910للتجارة واالستثمار

22٫76%11٫38010113٫800شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده
14٫35%7٫1741071٫740أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي
0٫72%359103٫590عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد براهيم سعد الشنيفي
100%500.000-50.000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 
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العودة إلى جدول المحتويات

القيمة الكلية 
والمفصلة للعوض

العــوض الوحيــد لاســتحواذ هــو قيــام شــركة عطــاء بإصــدار األســهم الجديــد لصالح شــركاء شــركة نبعــة البائعين، وتم 
االتفاق على أال يكون لشــركاء شــركة نبعة البائعين أي مقابل نقدي في صفقة االســتحواذ )لمزيد من التفاصيل حول 
 القيمــة الكليــة والمفصلــة للعــوض، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )4-3( »العــوض مقابل صفقة االســتحواذ« من القســم 

رقم )4( »صفقة االستحواذ« من هذا التعميم(.

ويوضح الجدول اآلتي القيمة اإلجمالية للعوض:

األسهم الجديدة الصادرة عوًضا لصفقة االستحواذ

مليونين وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسة عشر )2٫087٫215( سهمعدد األسهم
قيمة اسمية تعادل عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحدسعر اإلصدار

إجمالي قيمة 
العوض

يبلغ إجمالي القيمة االسمية لأسهم الجديدة عشرين مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً 
ومائة وخمسون )20٫872٫150( ريال سعودي. ويبلغ إجمالي قيمة األسهم الجديدة بناًء على 

عدد األسهم الجديدة وعلى تقييم سعر سهم شركة عطاء لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 
)44٫08( ريال سعودي، مبلغ وقدره اثنان وتسعون مليون واثنا عشر ألف وخمسمائة واربعة 

وخمسون )92٫012٫554( ريال سعودي.

المصدر: شركة عطاء

هيكل صفقة 
االستحواذ

ســتقوم شــركة عطــاء بزيــادة رأس مالهــا لغــرض االســتحواذ علــى كامــل حصــص شــركة نبعــة والتــي تمثــل مــا نســبته 
)100%( فــي رأس مــال شــركة نبعــة، وبالتالــي بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، ســتكون شــركة نبعــة شــركة تابعــة لشــركة 
المجموعــة العربيــة المملوكــة بالكامــل لشــركة عطــاء وذلــك مقابــل إصــدار مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان 
وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم عــادي جديــد لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن كعــوض عــن االســتحواذ، وذلــك بعــد 
الحصــول علــى الموافقــات الازمــة إلتمــام صفقــة االســتحواذ. بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ســوف تخصــص األســهم 

الجديــدة لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن كالتالــي:

شركاء شركة نبعة 
البائعين

عدد األسهم 
الجديدة التي 

ستخصص لشركاء 
شركة نبعة البائعين 

في شركة عطاء 
)بعد إتمام صفقة 

االستحواذ(

إجمالي عدد 
األسهم المملوكة 

في شركة 
عطاء )بعد 
إتمام صفقة 
االستحواذ(

نسبة الملكية 
المباشرة 
في شركة 

عطاء )بعد 
إتمام صفقة 
االستحواذ(

نسبة الملكية 
غير المباشرة 

في شركة 
عطاء )بعد 
إتمام صفقة 
االستحواذ(

إجمالي نسبة 
الملكية في 
شركة عطاء 

)المباشرة وغير 
المباشرة(

شركة مجموعة 
ادكس القابضة 

للتجارة واالستثمار
2٫96%ال يوجد1٫247٫7791٫247٫779%2٫96

شركة ناصر بن 
محمد النابت 

وأوالده
1٫13%ال يوجد475٫050475٫050%1٫13

أحمد عبدالرحمن 
0٫71%ال يوجد0٫71%299٫474299٫474عبدالله الطويل

بدر ناصر محمد 
0٫11%ال يوجد0٫11%44٫91747٫311العليوي*

عبدالرحمن 
عبدالله ابراهيم 

الفهيد
0٫04%ال يوجد14٫98614٫986%0٫04

حمد براهيم سعد 
0٫01%ال يوجد0٫01%5٫0095٫009الشنيفي

-4٫96%2٫087٫2152٫089٫609اإلجمالي

المصدر: شركة عطاء 
*يمتلــك بــدر ناصــر محمــد العليــوي 2٫394 ســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ )وذلــك كمــا 
بتاريــخ 1443/09/15هـــ )الموافــق 2022/04/16م((. كمــا يجــدر بالذكــر، ســيتم اصــدار لبــدر ناصــر محمــد العليــوي 
44٫917 ســهم فــي شــركة عطــاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، وســوف يكــون إجمالــي عــدد األســهم التــي يمتلكهــا 

فــي شــركة عطــاء 47٫311 ســهم بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ. 
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العودة إلى جدول المحتويات

هيكل الملكية 
في شركة عطاء 

قبل إتمام صفقة 
االستحواذ وبعدها

يوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة شــركة عطــاء  قبــل وبعــد زيــادة رأس المــال لغــرض إتمــام صفقــة االســتحواذ 
وبعدهــا وذلــك كمــا بتاريــخ 1443/09/15هـــ )الموافــق 2022/04/16م(:

المساهم

نسب الملكية بعد إتمام صفقة االستحواذ نسب الملكية قبل إتمام صفقة االستحواذ 

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

شركة اإلبداع 
الوطني المتطورة 

للتجارة
19٫01%ال يوجد19٫01%20٫008٫000٫000% ال يوجد8٫000٫000%20٫00

شركة رزم 
18٫89%0٫24%18٫65%19٫887٫849٫737%0٫25%19٫62%7٫849٫737لاستثمار*

أحمد بن ناصر 
14٫37%ال يوجد14٫37%6٫048٫000 15٫12%ال يوجد15٫12%6٫048٫000المتعب

المؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعة

5٫17%ال يوجد 5٫17%2٫178٫000 5٫45%ال يوجد 2٫178٫000%5٫45 

مساهمي شركة 
عطاء من غير 

الجمهور )ال تشمل 
المساهمون الكبار 

وشركاء شركة 
نبعة(**

1٫840٫929%4٫60%19٫78%24٫391٫840٫929%4٫37%18٫80%23٫18

شركاء شركة نبعة 
4٫96%ال يوجد4٫96%0٫012٫089٫609%ال يوجد2٫394%0٫01***

مساهمي شركة 
عطاء  من 

الجمهور****
14٫080٫940%35٫20-14٫080٫940%33٫46 -

- 100%42٫087٫215-100%40٫000٫000اإلجمالي
المصدر: شركة عطاء 

*الملكيــة الغيــر مباشــرة لشــركة رزم لاســتثمار مــن رأس مــال الُمصــدر ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة فــي شــركة 
القصبــي للمقــاوالت، حيــث تمتلــك شــركة رزم لاســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )17٫5%( مــن رأس مــال شــركة 
القصبــي للمقــاوالت، وحيــث تمتلــك شــركة القصبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر مــا نســبته )1٫43%( مــن رأس مــال 

الُمصــدر.
ــدى شــركة عطــاء  ــن ل ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــود ألعضــاء مجل ــور تع ــر الجمه **مســاهمي شــركة عطــاء مــن غي

)باســتثناء أحمــد ناصــر المتعــب - مســاهم كبيــر( وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن للشــركات التابعــة لشــركة 
عطــاء )باســتثناء أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل وبــدر ناصــر محمــد العليــوي - شــركاء شــركة نبعــة( وأعضــاء 
ــر مباشــرة لمســاهمي  ــة الغي ــار فــي شــركة عطــاء، والملكي ــدى المســاهمين الكب ــن ل ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب مجل
شــركة عطــاء مــن غيــر الجمهــور ناتجــة عــن الملكيــة الغيــر مباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي )رئيــس مجلــس اإلدارة( 

مــن رأس مــال الُمصــدر ناتجــة عــن:
- الملكيــة المباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة رزم لاســتثمار( فــي شــركة رزم 

لاســتثمار )مــن كبــار مســاهمي شــركة عطــاء( بنســبة )99٫0%( مــن رأس مــال شــركة رزم لاســتثمار؛ و
ــك بشــكل مباشــر مــا  ــث يمتل ــي للمقــاوالت، حي ــي فــي شــركة القصب ــة المباشــرة لطــارق عثمــان القصب - الملكي
نســبته )7٫5%( مــن رأس مــال شــركة القصبــي للمقــاوالت، وحيــث تمتلــك شــركة القصبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر 

مــا نســبته )1٫43%( مــن رأس مــال الُمصــدر.
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العودة إلى جدول المحتويات

هيكل الملكية في 
شركة عطاء  قبل 
زيادة رأس المال 

وبعدها

***ملكيــة شــركاء شــركة نبعــة قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ تعــود لبــدر ناصــر محمــد العليــوي، حيــث يمتلــك بشــكل 

مباشــر 2,394 ســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ )وال يملــك أي مــن شــركاء شــركة نبعــة اآلخريــن 
أي أســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ(.

****عــدد األســهم المملوكــة مــن مســاهمي شــركة عطــاء مــن الجمهــور ال تشــمل األســهم المملوكــة بشــكل مباشــر أو 

ــار التنفيذييــن لــدى شــركة  ــار المســاهمين فــي شــركة عطــاء وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكب غيــر مباشــر مــن قبــل كب
ــار  ــس اإلدارة وكب ــة لشــركة عطــاء وأعضــاء مجل ــن للشــركات التابع ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب عطــاء وأعضــاء مجل

التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار فــي شــركة عطــاء وشــركاء شــركة نبعــة.

هيكل الملكية 
في شركة نبعة 

قبل إتمام صفقة 
االستحواذ وبعدها

يوضح الجدول التالي ملكية شركة نبعة قبل وبعد إتمام صفقة االستحواذ وبعدها:

الشريك

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد 
الحصص 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

عدد 
الحصص 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

شركة مجموعة 
ادكس القابضة 

للتجارة واالستثمار
59٫78%ال يوجد29٫891%59٫78

ال يوجد 

%2٫96%2٫96

شركة ناصر بن 
1٫13%1٫13%22٫76%ال يوجد22٫76%11٫380محمد النابت وأوالده

أحمد عبدالرحمن 
0٫71%0٫71%14٫35%ال يوجد14٫35%7٫174عبدالله الطويل

بدر ناصر محمد 
0٫11%0٫11%2٫15%ال يوجد2٫15%1٫076العليوي

عبدالرحمن عبدالله 
0٫04%0٫04%0٫72%ال يوجد0٫72%359ابراهيم الفهيد

حمد براهيم سعد 
0٫01%0٫01%0٫24%ال يوجد0٫24%120الشنيفي

شركة المجموعة 
العربية للتعليم 

والتدريب القابضة
100%ال يوجد100%50٫000ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

-100%50٫000-100%50٫000اإلجمالي

المصدر: شركة عطاء

االنخفاض في 
نسبة ملكية 

المالكين 
الحاليين في 
شركة عطاء 

بعــد صفقــة االســتحواذ ســتنخفض نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن )باســتثناء بــدر ناصــر محمــد العليــوي( 
ــي، ســتقل القــدرة  ــادل نســبة انخفــاض )4٫96%(. وبالتال ــى )95٫04%( أي مــا يع فــي شــركة عطــاء مــن )100%( إل
ــى التأثيــر فــي القــرارات التــي تتطلــب موافقــة  ــة لــكل مســاهم فــي شــركة عطــاء، كمــا ســتقل قدرتهــم عل التصويتي
مســاهمي شــركة عطــاء بمــا فيهــا اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة والقــرارات االســتراتيجية األخــرى الهامــة لشــركة 

عطــاء.
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العودة إلى جدول المحتويات

بيان االرتفاع أو 
االنخفاض في 

ربحية السهم

فــي حــال تحققــت الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ والمذكــورة فــي القســم رقــم )4-4( »دوافــع صفقــة 
االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى شــركة عطــاء« مــن هــذا التعميــم، فإنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي صفقــة االســتحواذ إلــى 
ارتفــاع فــي ربحيــة ســهم شــركة عطــاء علــى المــدى الطويــل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى المســاهمين عــدم 
االعتمــاد علــى التوقعــات المتعلقــة بتحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ عنــد اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت 
فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية. وعليــه، يجــب 
عــدم اعتبــار هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم شــركة عطــاء ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة 

الســهم للفتــرات الماليــة الســابقة.

ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة الســهم لشــركة عطــاء قبــل صفقــة االســتحواذ وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد صفقــة 
االســتحواذ )وذلــك بنــاء علــى القوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا لــو تــم االســتحواذ فــي 1اغســطس 2020م(.

كما في 31 يوليو 2021م بالريال السعودي

شركة عطاء )بناًء على القوائم المالية المعلومات المالية
المراجعة(

شركة عطاء )بناًء على القوائم المالية 
االفتراضية الموحدة(

صافي دخل السنة - العائد 
37٫064٫60035٫559٫368للمساهمين

صافي دخل السنة - العائد 
)26٫954()26٫954(للحقوق غير المسيطرة

37٫037٫64635٫532٫414صافي الدخل للسنة

ربحية السهم العائد إلى 
0٫930٫84المساهمين

40٫000٫00042٫087٫215عدد األسهم القائمة )سهم(

المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة عطاء

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول االرتفــاع واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )4-4( »دوافــع 
صفقــة االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى شــركة عطــاء« مــن هــذا التعميــم.

مبررات صفقة 
االستحواذ 

إن زيــادة رأس المــال المقترحــة لغــرض االســتحواذ علــى حصــص شــركة نبعــة تتناســب مــع اســتراتيجية شــركة عطــاء 
االســتثمارية فــي التوســع فــي قطــاع التعليــم فــي منطقــة الريــاض واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي الســوق 
)ولمزيــد مــن المعلومــات حــول أســباب ودوافــع صفقــة االســتحواذ، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )4-4( »دوافــع صفقــة 

االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى شــركة عطــاء« مــن هــذا التعميــم(.
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ملخص اإلجراءات 
الرئيسية المطلوبة 

لزيادة رأس المال 
وإصدار األسهم 

الجديدة

ــة  ــى حصــص شــركة نبع ــرض االســتحواذ عل ــال شــركة عطــاء لغ ــادة رأس م ــة لزي ــل الخطــوات الرئيســية الازم تتمث
وإدراج األســهم الجديــد فيمــا يلــي:

الحصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي الناتــج عــن صفقــة - 1
االســتحواذ. 

الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب شــركة عطــاء لزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء لغــرض االســتحواذ علــى - 2
شــركة نبعــة. 

الحصول على موافقة وزارة التجارة على التعديات المقترحة على النظام األساسي لشركة عطاء.- 3
الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء للتصويــت علــى - 4

زيــادة رأس المــال الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ.
الحصــول علــى موافقــة شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( علــى طلــب إدراج األســهم - 5

ــة.  ــدة لشــركاء شــركة نبع الجدي
عقــد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي شــركة عطــاء للتصويــت علــى زيــادة رأس المــال وتعديــل النظــام - 6

األساســي.
نشــر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء بالموافقــة أو الرفــض علــى زيــادة رأس المــال لغــرض - 7

االســتحواذ علــى شــركة نبعــة فــي موقــع شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية(.
فــي حــال موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، نقــل حصــص شــركة نبعــة مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن إلــى - 8

شــركة المجموعــة العربيــة.
إدراج األســهم الجديــدة فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( وإيــداع األســهم الجديــدة - 9

فــي المحافــظ االســتثمارية لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن.
تعديل النظام األساسي والسجل التجاري لشركة عطاء.- 10

األحقية في األرباح 
لألسهم الجديدة

بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، ســيكون لمالكــي األســهم الجديــدة جميــع الحقــوق المتعلقــة باألســهم العاديــة المصــدرة 
حاليــاً فــي شــركة عطــاء )جميــع اســهم شــركة عطــاء مــن فئــة واحــدة(، ال ســيما الحــق فــي الحصــول علــى أي أربــاح 
ــع نظــام الشــركات  ــق م ــا يتواف ــك بم ــة االســتحواذ، وذل ــام صفق ــد إتم ــا بع ــوم شــركة عطــاء باإلعــان عنه موزعــة تق

والنظــام األساســي لشــركة عطــاء.

الموافقات 
المطلوبة لزيادة 

رأس المال

تتطلب صفقة االستحواذ وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي:
عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ. - 1
الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن ممولــي شــركة عطــاء علــى صفقــة االســتحواذ وفًقــا لشــروط اتفاقيــات - 2

التمويــل.
موافقــة شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( علــى إدراج األســهم الجديــدة لشــركاء شــركة - 3

نبعــة البائعيــن فــي شــركة عطــاء.
موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال شركة عطاء لغرض االستحواذ على شركة نبعة. - 4
موافقــة الهيئــة علــى عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء للتصويــت علــى زيــادة رأس المــال - 5

الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ.
موافقة وزارة التجارة على التعديات المقترحة على النظام األساسي لشركة عطاء.- 6
ــى شــركة نبعــة وتعديــل - 7 ــادة رأس المــال عــن طريــق االســتحواذ عل ــى زي ــة عل ــة العامــة غيــر العادي موافقــة الجمعي

النظــام األساســي لشــركة عطــاء.

حقوق التصويت 
لألسهم الجديدة

بالنســبة لحملــة األســهم الحالييــن فــي شــركة عطــاء، فإنــه لــن يكــون هنالــك أي تغييــر فــي حقــوق التصويــت الخاصــة 
بهــم بعــد إصــدار األســهم العاديــة الجديــدة.

وســيكون لأســهم العاديــة الجديــدة نفــس حقــوق التصويــت التــي تتمتــع بهــا أســهم شــركة عطــاء الحاليــة وذلــك بمــا 
يتوافــق مــع نظــام الشــركات والنظــام األساســي لشــركة عطــاء.

القيود المفروضة 
على األسهم 

الجديدة

وقــع شــركاء شــركة نبعــة بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م( تعهــًدا يمتنعــون بموجبــه عــن بيــع األســهم 
ــك  ــا فــي شــركة عطــاء، وذل ــة )2٫087٫215( ســهًما عادًي ــم نتيجــة صفقــة االســتحواذ والبالغ ــدة المصــدرة له الجدي
ــح  ــدة فــي شــركة عطــاء لصال ــد لمــدة اثنــى عشــر )12( شــهًرا مــن تاريــخ قيــد األســهم الجدي ــرة حظــر تمت خــال فت
شــركاء شــركة نبعــة. وفيمــا عــدا ذلــك، ال يوجــد قيــود مفروضــة علــى األســهم الجديــدة وأن جميــع األســهم قابلــة 

للتــداول وفقــا للقواعــد واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة.

تنويــه: تخضــع زيــادة رأس المــال المقترحــة لموافقــة مســاهمي شــركة عطــاء فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بالتصويــت علــى قــرارات 
صفقــة االســتحواذ. يجــب قــراءة هــذا التعميــم بالكامــل )وليــس فقــط ملخــص وتفاصيــل صفقــة االســتحواذ( قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى القــرار الخــاص بزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء إلتمــام صفقــة االســتحواذ. كمــا يتعيــن علــى 
المســاهمين قــراءة ومراجعــة كل مــن قســم »إشــعار مهــم« والقســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذا التعميــم بعنايــة وبشــكل دقيــق قبــل اتخــاذ 

أي قــرار فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ .
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العودة إلى جدول المحتويات

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االستحواذ  
تعتبــر التواريــخ الموضحــة فــي الجــدول أدنــاه هــي إرشــادية فقــط وقــد تتغيــر أو تتعــدل كونهــا تســتند علــى عــدة أمــور، مــن بينهــا اســتيفاء شــروط 
صفقــة االســتحواذ )وتواريــخ اســتيفاء تلــك الشــروط(. ويلخــص القســم رقــم )6( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذا التعميــم كافــة الشــروط 
الجوهريــة إلتمــام صفقــة االســتحواذ. وســتقوم شــركة عطــاء باإلعــان علــى موقعهــا االلكترونــي و/أو موقــع شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق 

الماليــة الســعودية( عــن أي تغييــرات فــي التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي المبّيــن أدنــاه. 

اإلطار الزمني المتوقع لصفقة االستحواذ 

التاريخالحدث

1- اإلجراءات المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للمصدر

1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م(موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال.
موافقــة الهيئــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة 

عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.
1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(

ــة  ــداول الســعودية )ســوق األوراق المالي ــى موقــع شــركة ت اإلعــان عل
الســعودية( عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء 
الخاصــة بصفقــة االســتحواذ )مــع اإلشــارة إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع 
ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع 
ــازم لعقــد  ــي ال ــك فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانون األول، ذل

االجتمــاع األول(.

1443/10/29هـ )الموافق 2022/05/30م(

1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م(نشر تعميم المساهمين.
ــة توفير المستندات المتاحة للمعاينة. ــاد الجمعي ــخ انعق ــن تاري ــل م ــى األق ــا عل ــل 14 يوًم ــون متاحــة قب تك

العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء )مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس 
مــن الســاعة التاســعة صباًحــا وحتــى الســاعة الرابعــة مســاًء باســتثناء 
أيــام اإلجــازة الرســمية فــي المملكــة( وحتــى آخــر يــوم عمــل قبــل تاريــخ 

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء.
بــدء فتــرة التصويــت االلكترونــي للمســاهمين فــي الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة لشــركة عطــاء.
1443/11/26هـــ  تاريــخ  مــن  صباحــاً  العاشــرة  الســاعة  مــن  تبــدأ 
)الموافــق 2022/06/25م( وحتــى نهايــة انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة لشــركة عطــاء.
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة 
للجمعيــة  القانونــي  النصــاب  االســتحواذ )االجتمــاع األول(. يكتمــل 
بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل نصــف رأس مــال 

شــركة عطــاء.

1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م(

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة 
النصــاب  اكتمــال  عــدم  حــال  فــي  الثانــي(  )االجتمــاع  االســتحواذ 
القانونــي الــازم لاجتمــاع األول. يكتمــل النصــاب القانونــي لاجتمــاع 
الثانــي بحضــور عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل ربــع رأس 

مــال شــركة عطــاء. 

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول 
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب القانونــي 

الــازم النعقــاده.

الماليــة  الســعودية )ســوق األوراق  تــداول  نشــر علــى موقــع شــركة 
الســعودية( قــرار صفقــة االســتحواذ والقــرارات األخــرى التــي تــم 
اتخاذهــا فــي االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ علــى موقــع 
شــركة تداول الســعودية )ســوق األوراق المالية الســعودية( )أو اإلعان 
عــن عــدم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي حــال عــدم تحقــق 

نصابهــا القانونــي(.

1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(
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العودة إلى جدول المحتويات

اإلطار الزمني المتوقع لصفقة االستحواذ 

التاريخالحدث

2- اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة عطاء

موافقــة الهيئــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.

1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(

ــة  ــداول الســعودية )ســوق األوراق المالي ــى موقــع شــركة ت اإلعــان عل
الســعودية( عــن الدعــوة لاجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العادية 

لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.

1443/12/01هـ )الموافق 2022/06/30م(

بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمين فــي االجتمــاع الثالــث 
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء.

1443/12/28هـــ  تاريــخ  مــن  صباحــاً  العاشــرة  الســاعة  مــن  تبــدأ 
)الموافــق 2022/07/27م( وحتــى نهايــة انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة لشــركة عطــاء.

الخاصــة  العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة  الثالــث  االجتمــاع  انعقــاد 
بصفقــة االســتحواذ. ويتحقــق النصــاب القانونــي النعقــاد االجتمــاع 
ــة  ــا كان عــدد األســهم الممثل ــة أًي ــر العادي ــة العامــة غي الثالــث للجمعي

ــه.  في

1444/01/02هـ )الموافق 2022/07/31م(

الماليــة  الســعودية )ســوق األوراق  تــداول  نشــر علــى موقــع شــركة 
ــى  ــة لشــركة عطــاء عل ــر العادي ــة غي ــة العام ــرار الجمعي الســعودية( ق
صفقــة االســتحواذ والقــرارات األخــرى التــي تــم اتخاذهــا فــي االجتماع 

ــث. الثال

1444/01/03هـ )الموافق 2022/08/01م(

3- اإلجراءات في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة عطاء على صفقة االستحواذ والقرارات األخرى المرتبطة بها

توثيــق صفقــة االســتحواذ ونقــل ملكيــة حصــص شــركة نبعــة إلــى شــركة 
المجموعــة العربية.

فــي حــال صــدور موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء 
علــى صفقــة االســتحواذ والقــرارات األخــرى المرتبطــة بهــا، ســيتم 
تعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة بمــا يثبــت ملكيــة شــركة المجموعــة 

العربيــة لكامــل حصــص شــركة نبعــة.

بعــد االنتهــاء مــن تعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة ، ســوف تقــوم إصدار وتسجيل األسهم الجديدة لصالح شركاء شركة نبعة البائعين.
شــركة عطــاء بتقديــم طلــب لشــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة إلنهــاء 
إجــراءات إصــدار وإيــداع األســهم الجديــدة فــي المحافــظ االســتثمارية 
الخاصــة بشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن وذلــك بحســب شــروط وأحــكام 

اتفاقيــة البيــع.

بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات إصــدار وتســجيل األســهم الجديــدة لصالــح إعان شركة عطاء عن إتمام صفقة االستحواذ.
شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن ســتقوم شــركة عطــاء باإلعــان علــى 
موقــع شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( عــن 

إتمــام صفقــة االســتحواذ.

بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ ســتقوم شــركة عطــاء بتقديــم طلــب إلــى تعديل السجل التجاري والنظام األساسي لشركة عطاء.
وزارة التجــارة لتعديــل الســجل التجــاري والنظــام األساســي لشــركة 

عطــاء.
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الجدول ٦-٦   تفاصيل الدعاوى المتعلقة بشركة نبعة............................................................................................. ١٥٥

الجداول
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التعريف المصطلح 

شــركة عطــاء التعليميــة، شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية مقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010186435 شركة عطاء أو الُمصدر 
وتاريــخ 1424/03/10هـــ )الموافــق 2003/05/11م( ويقــع مقرهــا الرئيــس بمدينــة الريــاض، المملكــة 

العربيــة الســعودية.

ــة بموجــب القــرار شركة المجموعة العربية ــب القابضــة وهــي شــركة مســاهمة مقفل ــم والتدري ــة للتعلي شــركة المجموعــة العربي
الــوزاري رقــم )114/ق( بتاريــخ 1435/05/11هـــ )الموافق 2014/03/13م( والمقيدة بالســجل التجاري 
رقــم 1010206103 وتاريــخ 1426/01/18هـــ )الموافــق 2007/02/27م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينة 

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة عطــاء.

شــركة نبعــة التعليميــة وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم شركة نبعة 
1010256096 وتاريــخ 1429/09/09هـــ )الموافــق 2008/09/10م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة 

ــة الســعودية. ــاض، المملكــة العربي الري

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية 

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.وزارة التعليم

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.االجتماعية

وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.وزارة المالية 

الخدمــات المقدمــة فــي المنشــآت التعليميــة الخاصــة المرّخــص لهــا مــن وزارة التعليــم بتطبيــق المناهــج التعليم األهلي
السعودية.

هــي ضريبــة غيــر مباشــرة تُفــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل ضريبة القيمة المضافة 
المنشــآت، مــع بعــض االســتثناءات.

الريال السعودي أو ريال أو الريال 
الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.أو ر.س. 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية .الهيئة العامة للمنافسة

الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي المرجــع الرســمي الوحيــد لتنفيــذ العمــل الهيئة العامة لإلحصاء
اإلحصائــي والمشــرف الفنــي والمنظــم لــه.

ــا فــي صندوق تنمية الموارد البشرية ــة وتوظيفه ــة الوطني ــل القــوى العامل ــة المــوارد البشــرية بهــدف دعــم وتأهي ــدوق تنمي أنشــئ صن
ــر الربحــي القطــاع الخــاص والقطــاع غي

الهيئة السعودية للمراجعين 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة.والمحاسبين
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)IFRS( معاييــر المحاســبة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة. وتتمثــل معاييــر المحاســبة معايير المحاسبة الدولية
الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين بمعاييــر المحاســبة الدوليــة 
باإلضافــة إلــى بعــض المتطلبــات واإلفصاحــات التــي تمــت إضافتهــا إلــى بعــض المعاييــر مــن قبــل 
الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى. وتتضمــن هــذه المعاييــر 
واإلصــدارات المعاييــر واإلصــدارات الفنيــة المعتمــدة مــن قبل الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين 

فيمــا يتعلــق بالمســائل غيــر المشــمولة فــي معاييــر المحاســبة الدوليــة، كالمســائل المتعلقــة بالــزكاة.

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

شركة تداول السعودية )سوق 
األوراق المالية السعودية( 

شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( هــي شــركة تابعــة لمجموعــة تــداول القابضــة  
وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي لجنــة، أو لجنــة فرعيــة، أو موظــف، أو مســؤول، أو شــخص 
تابــع، أو وكيــل يمكــن أن يتــم تكليفــه فــي الوقــت الحاضــر بالقيــام بــأي مــن وظائــف الســوق، وعبــارة "فــي 

الســوق" تعنــي أي نشــاط يتــم مــن خــال أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا الســوق.

شركة مركز إيداع األوراق المالية 
)إيداع(

شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع( هــي شــركة تابعــة لمجموعــة تــداول القابضــة وهــي الجهــة 
الوحيــدة فــي الســعودية المخولــة بإيــداع األوراق الماليــة المتداولــة فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق 

األوراق الماليــة الســعودية( وتســجيل ونقــل ملكيتهــا والقيــان بأعمــال التســوية والمقاصــة.

شــركة مجموعــة تــداول الســعودية القابضــة، شــركة مســاهمة مدرجــة ســعودية مقيــدة بالســجل مجموعة تداول القابضة
)الموافــق 2007/12/12م( ويقــع مقرهــا  التجــاري رقــم 1010241733 وتاريــخ 1428/12/02هـــ 
الرئيــس بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية. وتقــدم مجموعــة تــداول القابضــة مــن خــال 
شــركاتها التابعــة -المرخــص لهــا مــن الهيئــة- مقــدم الخدمــات الرئيســي لخدمــات التــداول والمقاصــة 

ــة الســعودية. والتســوية فــي األوراق المالي

)الموافــق نظام السوق المالية  1424/06/02هـــ  بتاريــخ  م/30  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام 
تعديــات. مــن  عليــه  يــرد  ومــا  2003/07/31م( 

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
نظــام  علــى  بنــاًء  2017/12/27م(  )الموافــق  1439/04/09هـــ  بتاريــخ   2017-123-3 رقــم  القــرار 
ــق  ــخ 1442/06/01هـــ )المواف ــم 1-7-2021 بتاري ــة رق ــس الهيئ ــرار مجل ــة بق ــة والمعدل الســوق المالي

2021/01/14م(. 

بتاريــخ قواعد اإلدراج   2017-123-3 رقــم  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  بقــرار  عليهــا  الموافــق  اإلدراج  قواعــد 
1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م( والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 1-7-2021 بتاريــخ 

2021/01/14م(. )الموافــق  1442/06/01هـــ 

بتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق نظام الشركات الملكــي رقــم م/3  نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم 
يــرد عليــه مــن تعديــات. 2015/11/10م(، ومــا 

نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/51 وتاريــخ 1426/08/23هـــ )الموافــق نظام العمل
2005/09/27م( ومــا يــرد عليــه مــن تعديــات.

)الموافــق نظام المنافسة 1440/06/29هـــ  وتاريــخ  م/75  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المنافســة  نظــام 
2019م(. /03 /06

اإلدارة العليــا والمديــرون فــي المســتويات اإلداريــة العليــا فــي شــركة عطــاء، مــا لــم يــدل الســياق علــى اإلدارة
خــاف ذلــك.

إدراج األوراق المالية في شركة تداول السعودية )سوق األوراق المالية السعودية(.اإلدراج أو إدراج األسهم

النظام األساسي لشركة عطاء.النظام األساسي

مجلس إدارة شركة عطاء، ما لم يدل السياق على غير ذلك.مجلس اإلدارة 
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أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء. ما لم يدل السياق على غير ذلك.أعضاء مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارة لشركة عطاء.أمين السر

الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة عطاء.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عطاء التي تعقد وفًقا للنظام األساسي لشركة عطاء.الجمعية العامة العادية

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي شــركة عطــاء التــي تعقــد وفًقــا للنظــام األساســي لشــركة الجمعية العامة غير العادية
عطــاء.

الجمعية العامة غير العادية 
لشركة عطاء الخاصة بصفقة 

االستحواذ

اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء والــذي ســيُعقد للتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ، 
وســتكون بنــود الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ هــي: 

التصويــت علــى زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء مــن أربعمائــة مليــون )400٫000٫000( ريــال ســعودي - 1
إلــى أربعمائــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون )420٫872٫150(  
ريــال ســعودي مــن خــال إصــدار عــدد مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر 
)2٫087٫215( ســهم جديــد بقيمــة عشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون 
)20٫872٫150( ريــال ســعودي لصالــح شــركاء شــركة نبعــة مقابــل نقــل كامــل الحصــص فــي شــركة 
نبعــة لصالــح شــركة المجموعــة العربيــة وذلــك وفقــاً لشــروط وأحــكام اتفاقيــة بيــع وشــراء الحصــص 
فــي شــركة نبعــة المبرمــة بيــن كل مــن شــركاء شــركة نبعــة وشــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة 

بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م(.
التصويــت علــى تعديــل المــادة الســابعة مــن النظــام األساســي لشــركة عطــاء والمتعلقــة بــرأس المــال - 2

)والــواردة فــي الملحــق )4( »التعديــالت المتعقلــة بالنظــام األساســي لشــركة عطــاء والمتعلقــة 
ــم(. بصفقــة االســتحواذ« مــن هــذا التعمي

التصويــت علــى تعديــل المــادة الثامنــة مــن النظــام األساســي لشــركة عطــاء والمتعلقــة باكتتــاب - 3
عطــاء  لشــركة  األساســي  بالنظــام  المتعقلــة  »التعديــالت   )4( الملحــق  فــي  )والــواردة  األســهم 

التعميــم(. هــذا  مــن   االســتحواذ«  والمتعلقــة بصفقــة 
تفويــض مجلــس إدارة شــركة عطــاء أو أي شــخص مفــّوض لــه مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة عطــاء - 4

بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضرورًيــا لتنفيــذ أي مــن القــرارات المذكــورة التــي 
تخــص صفقــة االســتحواذ.

هــم مستشــارو شــركة عطــاء التعليميــة فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــة  المستشارون
)ز( و)ح( مــن هــذا التعميــم.

شــركة الجزيــرة لأســواق الماليــة )الجزيــرة كابيتــال(، والتــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة عطــاء التعليميــة المستشار المالي
كمستشــار مالــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.

شــركة عبــد العزيــز بــن حمــد الفهــد وشــركاه محامــون ومستشــارون، والتــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة المستشار القانوني
عطــاء كمستشــار قانونــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.

شــركة برايــس وتــر هــاوس كوبــرز محاســبون قانونيــون، والتــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة عطــاء مستشار العناية المهنية المالية
كمستشــار العنايــة المهنيــة الماليــة فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.

شــركة مايڤيــن انڤســتمنت بارتنــرز، والتــي تــم تعيينهــا مــن قبــل شــركة عطــاء كمستشــار دراســة الســوق مستشار دراسة السوق
فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ.

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيين - البسام وشركاؤه.مراجع الحسابات

تعميــم المســاهمين هــذا الــذي أعدتــه شــركة عطــاء والموجــه لمســاهميها والمتعلــق بزيــادة رأس مالهــا التعميم أو تعميم المساهمين
عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة مقابــل االســتحواذ علــى الحصــص المســتهدفة.
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التعريف المصطلح 

يشــمل مصطلــح »طــرف ذو العاقــة« أو »أطــراف ذوي عاقــة« فــي هــذا التعميــم وبموجــب قائمــة طرف ذو عالقة 
ــة  ــس الهيئ ــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجل ــة الســوق المالي ــح هيئ المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائ
بموجــب القــرار رقــم 4-11-2004 بتاريــخ 1425/08/20هـــ )الموافــق 2004/10/04م( والمعدلــة بقــرار 

ــي: ــخ 1442/07/12هـــ )الموافــق 2021/02/24م( مــا يل ــة رقــم 2-22-2021 بتاري ــس الهيئ مجل

تابعــي المصــدر. ويقصــد بالتابــع الشــخص الــذي يســيطر علــى شــخص آخــر، أو يســيطر عليــه ذلــك - 1
الشــخص اآلخــر، أو يشــترك معــه فــي كونــه مســيطًرا عليــه مــن قبــل شــخص ثالــث، وذلــك ســواء 

أكانــت الســيطرة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 
المســاهمون الكبــار فــي المصــدر، الذيــن يملكــون خمســة فــي المائــة )5%( أو أكثــر مــن أســهم شــركة - 2

عطاء.
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لأشخاص المشار إليهم في الفقرات )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاه.- 7

وألغــراض الفقــرة )7(، يُقصــد بـــ »الســيطرة« القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر، 
ــي: )أ(  ــع، مــن خــال أي مــن اآلت ــب أو تاب ــا مــع قري ــر مباشــر، منفــرًدا أو مجتمًع بشــكل مباشــر أو غي
امتــاك نســبة تســاوي ثاثيــن فــي المائــة )30%( أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة عطــاء، أو )ب( 
حــق تعييــن ثاثيــن فــي المائــة )30%( أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري، وتفســر كلمــة "المســيطر" 

وفًقــا لذلــك.

الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص

حملة األسهم في أي وقت.المساهمون 

الزوج والزوجة واألوالد القصر.قريب

أي مالك ألسهم في شركة عطاء.المساهم

المســاهم الــذي يملــك خمســة فــي المائــة )5%( أو أكثــر مــن أســهم شــركة عطــاء. وتفّســر عبــارة مساهم كبير 
لذلــك. وفًقــا  الكبــار«  »المســاهمين 

أي مالك لحصص في شركة نبعة.الشريك

الشــريك الــذي يملــك خمســة فــي المائــة )5%( أو أكثــر مــن حصــص شــركة نبعــة. وتفّســر عبارة "الشــركاء الشركاء الكبار
الكبــار" وفًقــا لذلك.

الملكيــة المباشــرة تعنــي األســهم أو الحصــص )حيثمــا ينطبــق( المملوكــة مــن المســاهم أو الشــريك الملكية المباشرة
)حيثمــا ينطبــق( بشــكل مباشــر فــي الشــركة )شــركة عطــاء أو شــركة المجموعــة العربيــة أو شــركة نبعــة( 

)حيثمــا ينطبــق(.

الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم أو الحصــص )حيثمــا ينطبــق( المملوكــة مــن المســاهم أو الشــريك الملكية غير المباشرة
)حيثمــا ينطبــق( بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة )شــركة عطــاء أو شــركة المجموعــة العربيــة أو شــركة 

نبعــة( )حيثمــا ينطبــق(.
الملكيــة غيــر المباشــرة تعنــي األســهم أو الحصــص )حيثمــا ينطبــق( المملوكــة مــن المســاهم أو الشــريك 
)حيثمــا ينطبــق(  بشــكل غيــر مباشــر فــي الشــركة )شــركة عطــاء أو شــركة المجموعــة العربيــة أو شــركة 
نبعــة( )حيثمــا ينطبــق( مــن خــال ملكيتهــم فــي شــركات تملــك أســهم أو حصــص )حيثمــا ينطبــق( فــي 
ــق( أو األســهم أو  ــا ينطب ــة( )حيثم ــة أو شــركة نبع الشــركة )شــركة عطــاء أو شــركة المجموعــة العربي
ــزوج  ــق( )ال ــاء المســاهم أو الشــريك )حيثمــا ينطب ــل أقرب ــق( المملوكــة مــن قب الحصــص )حيثمــا ينطب
ــك أســهم أو  ــم فــي شــركات تمل والزوجــة واألوالد القصــر( ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال ملكيته
ــة(  ــة أو شــركة نبع ــق(  فــي الشــركة )شــركة عطــاء أو شــركة المجموعــة العربي ــا ينطب حصــص )حيثم

)حيثمــا ينطبــق(.
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شركاء شركة نبعة البائعين أو  
شركاء شركة نبعة أو الشركاء 

البائعين في شركة نبعة

شركاء شركة نبعة التالية أسمائهم:

نسبة الملكيةالشريك

59٫78%شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة واالستثمار

22٫76%شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

14٫35%أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%بدر ناصر محمد العليوي

0٫72%عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%حمد براهيم سعد الشنيفي

صفقــة االســتحواذ المقترحــة بيــن شــركة المجموعــة العربيــة وشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، والتــي صفقة االستحواذ 
ســيتم مــن خالهــا انتقــال ملكيــة كامــل الحصــص المســتهدفة مــن شــركة عطــاء المســتحوذة إلــى شــركة 
المجموعــة العربيــة مقابــل قيــام شــركة عطــاء بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح شــركاء شــركة نبعــة 
عبــر زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء مــن أربعمائــة مليــون )400٫000٫000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة 
وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون )420٫872٫150( ريــال ســعودي 
عــن طريــق إصــدار مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم عــادي 
بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد بإجمالــي قيمــة اســمية تبلــغ عشــرين 

مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون )20٫872٫150( ريــال ســعودي.

أي إتمــام صفقــة االســتحواذ بنقــل ملكيــة حصــص شــركاء شــركة نبعــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة، إتمام صفقة االستحواذ أو االتمام
وإصــدار األســهم الجديــدة إلــى شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن كعــوض لصفقــة االســتحواذ، وذلــك بعــد 
ــق  ــادة رأس مــال شــركة عطــاء عــن طري ــى زي ــة لشــركة عطــاء عل ــر العادي ــة العامــة غي موافقــة الجمعي
االســتحواذ علــى حصــص شــركة نبعــة، واالنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات األخــرى ذات العاقــة والموضحة 
فــي ملخــص اإلجــراءات الرئيســية المطلوبــة لزيــادة رأس المــال وإدراج األســهم الجديــدة فــي قســم 

»الملخــص« فــي صفحــة )ق( مــن هــذا التعميــم.

ــى شــركة المجموعــة تاريخ إتمام صفقة االستحواذ  ــة حصــص شــركاء شــركة نبعــة إل ــخ إتمــام صفقــة االســتحواذ بنقــل ملكي أي تاري
العربيــة، وإصــدار األســهم الجديــدة إلــى شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن كعــوض لصفقــة االســتحواذ، 
وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء علــى زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء عــن 
ــع اإلجــراءات األخــرى ذات العاقــة  ــى حصــص شــركة نبعــة، واالنتهــاء مــن جمي ــق االســتحواذ عل طري
ــادة رأس المــال وإدراج األســهم الجديــدة  والموضحــة فــي ملخــص اإلجــراءات الرئيســية المطلوبــة لزي

فــي قســم »الملخــص« فــي صفحــة )ق( مــن هــذا التعميــم.

اتفاقية البيع أو اتفاقية شراء 
الحصص

ــة بيــع وشــراء حصــص شــركة نبعــة المؤرخــة فــي 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م(  اتفاقي
ــي تحــدد شــروط  ــة والت ــة وشــركاء شــركة نبع ــة العربي ــن شــركة عطــاء وشــركة المجموع ــة بي والموقع

ــة االســتحواذ. ــذ صفق ــق بتنفي ــا يتعل ــن فيم ــات الطرفي وأحــكام والتزام

هــي أســهم العــوض فــي شــركة عطــاء والتــي ســيتم إصدارهــا لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن نتيجــة صفقــة األسهم الجديدة أو أسهم العوض
االســتحواذ والبالــغ عددهــا مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم 

عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

خمســون ألــف )50٫000( حصــة عاديــة بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للحصــة الحصص المستهدفة
الواحــدة، تمثــل مــا نســبته مائــة بالمائــة )100%( مــن رأس مــال شــركة نبعــة.
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زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء المدفــوع مــن أربعمائــة مليــون )400٫000٫000( ريــال ســعودي إلــى زيادة رأس المال
ــال  ــة وخمســون )420٫872٫150( ري ــاً ومائ ــان وســبعون ألف ــة واثن ــون وثمانمائ ــة وعشــرون ملي أربعمائ

ــاالت ســعودية للســهم الواحــد. ــغ عشــرة )10( ري ــة اســمية تبل ســعودي بقيم

الشــروط المســبقة إلتمــام صفقــة االســتحواذ والمحــددة فــي اتفاقيــة البيــع والمبينــة فــي القســم رقــم 6 الشروط المسبقة 
»المعلومــات القانونيــة« مــن هــذا التعميــم. 

يعنــي أي يــوم، باســتثناء يــوم الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة العربيــة يوم عمل 
الســعودية أو أي يــوم تغلــق فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية 

واإلجــراءات الحكوميــة األخــرى.

آخــر ســعر تــم تــداول الســهم عليــه فــي يــوم التــداول ذي الصلــة وفــق اآلليــة المحــددة مــن قبــل شــركة سعر اإلغالق
ــة الســعودية(. تــداول الســعودية )ســوق األوراق المالي

ســهم عــادي مــن أســهم شــركة عطــاء مدفــوع القيمــة بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت السهم
ســعودية لــكل ســهم.

أي رســوم أو ضرائــب أو مســتحقات زكويــة أو خصومــات أو اســتقطاعات تحمــل الصفــة الضريبــة في أي الضرائب أو الزكاة 
مــكان تفــرض فيــه أو تُحّصــل مــن قبــل أو فــي ســبيل دعــم أي جهــة أو كيــان أو هيئــة حكوميــة أو وطنيــة 
أو فيدراليــة أو إقليميــة أو محليــة أو غيــر ذلــك مــن الجهــات الحكوميــة، وتشــمل )علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر( الضريبــة التــي تُجبــى علــى إجمالــي أو صافــي الدخــل أو األربــاح أو العوائــد )بمــا فــي ذلــك أي 
ضريبــة علــى أربــاح رأس المــال( والضرائــب المفروضــة علــى المقبوضــات وحقــوق االنتفــاع والتملــك 
ــكات الشــخصية واشــتراكات الضمــان االجتماعــي  ــة والقيمــة المضافــة والممتل ــاز ونقــل الملكي واالمتي
والضرائــب ذات الصلــة، فضــًا عــن أي غرامــات و/أو عقوبــات مرتبطــة بــأي ممــا ســبق. وأي غرامــات 
أو رســوم إضافيــة أو فوائــد أو أعبــاء أو إضافــات علــى الضرائــب المســتحقة فيمــا يتعلــق بــأي نــوع مــن 

الضرائــب المذكــورة أعــاه.

المبالغ التي يجب على شركة عطاء اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.االحتياطي النظامي

وهي الديون التي تكون شركة عطاء غير متأكدة من قدرتها على تحصيلها من العميل.ديون مشكوك في تحصيلها

مبلــغ مالــي تقــوم شــركة نبعــة بمنحــه للموظــف بمجــرد انتهــاء مــدة خدمتــه، وذلــك باالســتناد علــى نظــام مزايا نهاية الخدمة
العمل.

فيروس كورونا المستجد أو 
الفيروس

مــرض كوفيــد-19 وهــو مــرض معــدي ناجــم عــن فيــروس كورونــا الُمســتجد الُمســمى بفيــروس كورونــا-
ســارس-2، وقــد تحــّول كوفيــد-19 إلــى جائحــة تؤثــر علــى بلــدان العالــم.

مقياس اقتصادي يعكس قيمة شركة عطاء لجميع المساهمين المالكين وللمقرضينتقييم المنشأة 

 قيمة حقوق الملكية
)equity value(

مقيــاس اقتصــادي يعكــس قيمــة شــركة عطــاء المتاحــة للمســاهمين المالكيــن، ويتــم احتســابه باســتبعاد 
صافــي قيمــة القــروض مــن تقييــم المنشــأة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةالتأمينات االجتماعية

برنامــج نطاقــات معيــار جديــد لتحفيــز المنشــآت علــى توطيــن الوظائــف، إذ تعتمــد فكرتــه األساســية نطاقات
علــى تصنيــف الكيانــات التــي يعمــل بهــا عشــرة عمــال أو أكثــر إلــى أربــع نطاقــات )أحمر/أصفر/أخضر/
باتينــي( حســب نســبة توطينهــا للوظائــف، بحيــث تكــون الكيانــات األقــل توطينــاً فــي النطاقيــن األحمــر 
واألصفــر، بينمــا تصّنــف الكيانــات األعلــى توطينــاً فــي النطاقيــن األخضــر والباتينــي، علمــاً بــأن تقييــم 

الكيــان يتــم مــن خــال مقارنــة أدائــه فــي التوطيــن بالكيانــات األخــرى مــن نفــس الفئــة.

الذمم المدينة هي الديون الي يدين بها العماء لشركة عطاء وتعتبر من الموجودات. الذمم المدينة

الديون التي تدين بها شركة عطاء للعماء وتعتبر من المطلوبات.الذمم الدائنة
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البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى مشــتقات النفــط رؤية السعودية 2030
وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات العامــة.

صافي الموجودات أي ما يتبقى للشركاء من موجودات المنشأة بعد تصفية المطلوبات.مجموع حقوق الملكية

تمثــل الحصــص غيــر المســيطرة لحقــوق الملكيــة فــي الشــركات التابعــة والتــي ال تعــود بشــكل مباشــر حقوق الملكية غير المسيطرة
ــث ان حقــوق  ــر مســيطرين، حي ــود لمساهمين/شــركاء غي ــى شــركة عطــاء، وهــي تع ــر مباشــر إل أو غي

تصويتهــم بتلــك الشــركات التابعــة تقــل عــن %50.

الفائض من أرباح السنة بعد خصم قيمة المحول لاحتياطيات واألرباح الموزعة.األرباح المبقاة

ديــون أو التزامــات ماليــة علــى المنشــأة والتــي تنشــأ خــال عملياتهــا التشــغيلية أو متطلباتهــا التمويليــة إجمالي المطلوبات
أو غيرهــا.

متطلبــات نظاميــة تلــزم فيهــا الشــركات وتقــوم بإلــزام الشــركات بكافــة أنواعهــا باحتجــاز نســبة معينــة احتياطي نظامي
مــن صافــي الربــح غيــر قابلــة للتوزيــع إلــى أن يصــل إلــى نســبة محــددة مــن رأس المــال.

موجودات حق االستخدام
)Right-of-use asset(

يمثــل أصــل حــق االســتخدام  فــي حــق المســتأجر فــي اســتخدام اصــل مؤجــر خــال مــدة عقــد اإليجــار 
المتفــق عليهــا. بحيــث يُمنــح المســتأجر الحــق فــي الحصــول علــى المنفعــة االقتصاديــة مــن اســتخدام 

أصــل مملــوك لكيــان آخــر.

هــي مــدارس المناهــج األهليــة والمملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة نبعــة. لديهــا المراحــل الدراســية مــا مدارس شركة نبعة
قبــل االبتدائيــة واالبتدائيــة والمرحلــة المتوســطة والثانويــة العامــة

التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية

التدفــق النقــدي مــن األنشــطة التشــغيلية النقــد المتســلَّم أو المســتخدم فــي أنشــطة التشــغيل. ويشــمل 
ذلــك النقــد المحصــل مــن )أو المدفــوع علــى( األنشــطة المســتمرة وغيــر المســتمرة والبنــود االســتثنائية 
التــي ال تنــدرج تحــت بنــدي االســتثمار والتمويــل. وبشــكل عــام فــإن التدفــق النقــدي الناتــج مــن األنشــطة 

التشــغيلية يمثــل محصلــة العمليــات الماليــة واألحــداث المكونــة للدخــل مــن األعمــال التشــغيلية.

التدفقات النقدية من األنشطة 
االستثمارية

ــان  ــى نحــو منفصــل مــع بي التدفــق النقــدي مــن األنشــطة االســتثمارية فــي قائمــة التدفــق النقــدي عل
المصــادر الرئيســية إلجمالــي النقــد المحصــل والنقــد المدفــوع. ويمثــل التدفــق النقــدي مــن األنشــطة 
االســتثمارية المتعلقــة بمنــح القــروض وتحصيلهــا وبيــع وشــراء الموجــودات الثابتــة والموجــودات غيــر 
ــاج الســلع أو الخدمــات  الملموســة واالســتثمارات والموجــودات األخــرى المنتجــة المســتخدمة فــي إنت

بخــاف المــواد التــي تعتبــر جــزءا مــن مخــزون المنشــأة.

التدفقات النقدية من األنشطة 
التمويلية

يتعيــن عــرض التدفــق النقــدي مــن أنشــطة التمويــل فــي قائمــة التدفــق النقــدي علــى نحــو منفصــل مــع 
بيــان المصــادر الرئيســة إلجمالــي النقــد المحصــل والنقــد المدفــوع. ويمثــل التدفــق النقــدي المــوارد 
النقديــة المحصلــة مــن أصحــاب رأس المــال واألربــاح النقديــة المدفوعــة واإلعانــات النقديــة واالقتراض 

قصيــر وطويــل المــدى والنقــد المدفــوع لســداده.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميادي.م

eالمتوقع - Expected
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٢-  عوامل المخاطرة

ينبغــي علــى مســاهمي شــركة عطــاء أن يقومــوا بدراســة كافــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم بعنايــة بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص 
عوامــل المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم. وذلــك قبــل التصويــت بالموافقــة أو الرفــض علــى القــرارات المعروضــة علــى الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ. علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة فــي هــذا التعميــم ليســت شــاملة لكافــة المخاطــر التــي قــد 
تواجههــا شــركة عطــاء فــي تاريــخ هــذا التعميــم. فقــد توجــد مخاطــر أخــرى مجهولــة حاليــاً بخــاف المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم غيــر معلومــة 
لمجلــس إدارة شــركة عطــاء حاليــاً أو ال يعدهــا مجلــس إدارة شــركة عطــاء مــن عوامــل المخاطــرة المؤثــرة فــي الوقــت الحالــي والتــي قــد تؤثــر ســلباً 

علــى شــركة عطــاء.

ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة، بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم وبعــد إجــراء الدراســات الممكنــة الــى الحــد المعقــول، بعــدم وجــود أيــة مخاطــر 
جوهريــة أخــرى قــد تؤثــر علــى قــرار مســاهمي شــركة عطــاء بالتصويــت علــى صفقــة االســتحواذ، باســتثناء المخاطــر المبينــة أدنــاه حتــى تاريــخ 

هــذا التعميــم.

إن تحقــق المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً علــى نشــاط شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا الماليــة 
ــم يــرد ذكرهــا فــي هــذا  ــاه(، والتــي ل ــواردة أدن وتوقعاتهــا المســتقبلية وربحيــة أســهمها. كمــا أن تحقــق أي مخاطــر أخــرى )بخــاف المخاطــر ال
القســم، إمــا لعــدم علــم مجلــس إدارة شــركة عطــاء بهــا أو لعــدم تصنيــف مجلــس إدارة شــركة عطــاء لهــا بأنهــا جوهريــة، ولكــن تبيــن أنهــا جوهريــة 
عنــد وقوعهــا، ســيؤثر أيضــاً بشــكل ســلبي علــى نشــاط شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية 

وربحيــة أســهمها.

وفــي حــال كان لــدى أي مــن المســاهمين أي شــك بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم فإنــه ينبغــي عليــه الحصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة مــن 
مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة. وينبغــي التوضيــح بأنــه لــم تســرد المخاطــر المحــددة فيمــا يلــي بحســب ترتيــب 

مــدى أهميتهــا، كمــا أن المخاطــر اإلضافيــة المجهولــة حاليــا أو غيــر الجوهريــة قــد يكــون لهــا ذات التأثيــر المذكــور فــي هــذا التعميــم. 

٢-١   المخاطر المرتبطة بأنشطة شركة عطاء وشركة نبعة وعملياتهما

2-1-1   المخاطر المرتبطــــة بعدم قــــدرة شركة نبعــــة على تحقيــــق أهدافهــــا أو استراتيجياتهــا 
المتوقعــة

يعتمــد أداء شــركة نبعــة فــي المســتقبل علــى قدرتهــا علــى تنفيــذ أهدافهــا وتحقيــق اســتراتيجياتها الحاليــة بنجــاح. وتخضــع قــدرة شــركة نبعــة 
علــى تنفيــذ اســتراتيجياتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها. وفــي حــال لــم تتمكــن شــركة نبعــة علــى تحقيــق أهدافهــا 
واســتراتيجياتها ألي ســبب مــن األســباب فســيؤثر ذلــك ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

كمــا أنــه ال يوجــد أي ضمــان بــأن تنفيــذ شــركة نبعــة الســتراتيجيتها بنجــاح ســيُثمر فــي نتائــج عملياتهــا. وقــد تتحمــل شــركة نبعــة تكاليــف إضافيــة 
تشــمل اســتقطاب موظفيــن أكفــاء والعمــل مــع مستشــارين إلعــداد الدراســات الازمــة للوصــول إلــى خطــط بديلــة ووضــع اســتراتيجيات جديــدة 
ــي لهــذه  ــر المال ــم يكــن األث ــي وتوقعاتهــا المســتقبلية فــي حــال ل ــى وضــع شــركة نبعــة المال ــر ســلًبا وبشــكل جوهــري عل ــذي مــن شــأنه التأثي وال

الخطــط البديلــة واالســتراتيجيات الجديــدة كمــا هــو متوقــع وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

2-1-2  المخاطر المرتبطة بقرارات اإلدارة

تعتمــد نتائــج أعمــال شــركة نبعــة بشــكل رئيــس علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمــال شــركة نبعــة 
وأنشــطتها. وفــي حــال تبيــن عــدم ســامة قــرارات إدارة شــركة نبعــة فيمــا يخــص أعمالهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال 
شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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العودة إلى جدول المحتويات

2-1-٣   المخاطر المرتبطة بعدم قدرة شركة نبعة على استغالل فرص النمو في المستقبل

تعتمــد قــدرة شــركة نبعــة فــي تطويــر أعمالهــا علــى اســتغالها لفــرص النمــو ســواء كانــت تلــك الفــرص فــي المناطــق الحاليــة التــي تعمــل بهــا شــركة 
نبعــة أو فــي مناطــق جديــدة. وتتأثــر فــرص النمــو بشــكل كبيــر بمســتوى المنافســة فــي الســوق وقــدرة شــركة نبعــة علــى التوســع فــي نفــس الموقــع 
الجغرافــي، وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية، وقــدرة فريــق إدارة شــركة نبعــة، والتغيــرات فــي األنظمــة القانونيــة، وغيرهــا. وعليــه، ليــس هنــاك 
ضمــان بالمحافظــة علــى مســتوى متواصــل مــن النمــو، حيــث إن شــركة نبعــة قــد تواجــه صعوبــات فــي توســعة نشــاطها وتنميــة حصتهــا الســوقية 
وزيــادة إيراداتهــا. كمــا قــد تواجــه صعوبــات فــي التوســع فــي حــال تجــاوز عــدد المقبليــن علــى مــدارس شــركة نبعــة الطاقــة االســتيعابية المقــررة 

لــكل منهــا. 

وفــي حــال قيــام مــدارس شــركة نبعــة بتجــاوز الطاقــة االســتيعابية المقــررة لبعــض مراحلهــا الدراســية )مــا قبــل االبتدائيــة واالبتدائيــة والمتوســطة 
والثانويــة(، ممــا قــد يعــرض شــركة نبعــة بالحصــول علــى مخالفــة »لفــت نظــر« مــن قبــل وزارة التعليــم نتيجــة لتجــاوز الطاقــة االســتيعابية، وفــي 
حــال عــدم تجــاوب شــركة نبعــة مــع »لفــت النظــر« واســتمرار المخالفــة قــد تلجــأ وزارة التعليــم إليقــاع غرامــات ماليــة علــى مــدارس شــركة نبعــة 
المخالفــة، وقــد تتحمــل شــركة نبعــة تكاليــف إضافيــة أو غرامــات أو تكــون عرضــة للعقوبــات مــن وزارة التعليــم إذا قامــت بمخالفــة أي أنظمــة أو 
لوائــح مماثلــة تنطبــق عليهــا، بمــا فــي ذلــك إيقــاع الغرامــات الماليــة، باإلضافــة إلــى أي تكاليــف إضافيــة لتصحيــح تلــك المخالفــات، فــي حــال لــم 
تتمكــن شــركة نبعــة مــن إدارة نموهــا بشــكل إيجابــي، فســوف تتأثــر قدرتهــا فــي تطويــر نشــاطها وزيــادة أرباحهــا وتعزيــز عوائدهــا، ممــا ســيؤثر 
ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء 

ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-4   مخاطــر عــدم قــدرة مــدارس شــركة نبعــة علــى الحفــاظ علــى طالبهــا الحالييــن وجــذب طــالب 
د  جد

يعتمــد نجــاح شــركة نبعــة بشــكل كبيــر علــى مــدى قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى الطــاب الحالييــن المســجلين فــي مدارســها وجــذب طــاب جــدد 
لهــا، وتتأثــر قدرتهــا علــى ذلــك بعــدة عوامــل منهــا - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - مســتوى جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة نبعــة ومــدى 
نجــاح أنشــطتها الترويجيــة وكثــرة المنافســين فــي مجــال نشــاط شــركة نبعــة باإلضافــة إلــى مــدى اســتجابة شــركة نبعــة لتغيــر تفضيــات الطــاب 
والطالبــات وأوليــاء أمورهــم. وكمــا يجــدر بالذكــر بــأن عــدد الطــاب الحاليــن لــدى شــركة نبعــة لأعــوام الدراســية 2019-2020م و2020-2021م 
و2021-2022م مــا عــدده )2٫001( و)2٫046( و)1٫782(، ويعــود ســبب انخفــاض عــدد الطــاب للعــام الدراســي 2021-2022م بســبب أثــار 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( علــى شــركة نبعــة، وتوقــف شــركة نبعــة عــن إعطــاء أي خصومــات خاصــة بجائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد )COVID-19( فــي العــام الدراســي 2021-2022م، واســتمرار تعليــق الحضــور بقســم االبتدائــي مــن قبــل الجهــات المختصــة. انخفــاض 
عــدد الطــاب لأعــوام الدراســية 2020-2021م و2021-2022م إثــر ســلباً علــى أعمــال شــركة نبعــة والوضــع المالــي ونتائــج عملياتهــا، وقــد ال 
تســتطيع شــركة نبعــة جــذب طــاب جــدد ووصــول عــدد طابهــا كمــا هــو فــي العــام الدراســي 2019م-2020م، األمــر الــذي ســيؤثر ســلًبا وبشــكل 
جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا.

فــي حــال تغيــرت أي مــن العوامــل المؤثــرة علــى مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة بشــكل ســلبي، كقــدرة شــركة نبعــة علــى تطويــر خدماتهــا بشــكل 
مســتمر فــي ضــوء التطــورات فــي مجــال التعليــم أو قدرتهــا علــى اســتحداث خدمــات جديــدة لمواكبــة هــذه التطــورات وقيامهــا بتوظيــف التقنيــة 
بشــكل مناســب، فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى معــدل إقبــال الطــاب والطالبــات علــى مــدارس شــركة نبعــة، األمــر الــذي ســيؤثر ســلًبا وبشــكل 
جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، قــد تتغيــر تفضيــات الطــاب والطالبــات وأوليــاء أمورهــم لنوعيــة المناهــج الدراســية أو أســاليب التعليــم، وقــد تتجــه رغبتهــم 
نحــو مناهــج أو أســاليب تعليــم مختلفــة عــن تلــك التــي تقــدم فــي مــدارس شــركة نبعــة. وفــي حــال عــدم مقــدرة شــركة نبعــة علــى فهــم هــذه التغيــرات 
فــي التفضيــات والتعامــل معهــا فــي الوقــت المناســب وبالطريقــة الصحيحــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة 

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-5   مخاطر تناقص أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين بمدارس شركة نبعة

مــن ضمــن القــرارات التــي أقرتهــا الحكومــة خــال عــام 2016م ضمــن خطتهــا فــي إجــراء إصاحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية هــي زيــادة رســوم اإلقامــة ألفــراد عوائــل الموظفيــن غيــر الســعوديين المقيميــن فــي المملكــة تدريجًيــا وذلــك اعتبــاًرا مــن تاريــخ 
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2017/07/01م ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســيدفعها الموظفيــن غيــر الســعوديين العامليــن فــي المملكــة عــن أبنائهــم 
المقيميــن معهــم، ممــا قــد يدفعهــم إلــى إعــادة أفــراد أســرهم إلــى وطنهــم لتقليــل حجــم التكاليــف، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انخفــاض 
إقبــال غيــر الســعوديين فــي التســجيل فــي مــدارس شــركة نبعــة باإلضافــة إلــى تناقــص أعــداد الطــاب غيــر الســعوديين المســجلين حالًيــا بمــدارس 
شــركة نبعــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

ــي ونتائــج عملياتهــا. ــى شــركة عطــاء ومركزهــا المال ــي ســيؤثر ســلباً عل المســتقبلية. وبالتال

ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل إيــرادات شــركة نبعــة مــن الطــاب غيــر الســعوديين للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م و2020م  
و2021م.

الجدول 2-1  إيرادات شركة نبعة من الطاب غير السعوديين للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م  و2021م

الطالب

حجم 
اإليرادات 

للعام 2019م 
)بالريال 
السعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات 

للعام 2019م

حجم 
اإليرادات 

للعام 2020م 
)بالريال 
السعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات 

للعام 2020م

حجم 
اإليرادات 

للعام 2021م 
)بالريال 
السعودي(

النسبة من 
إجمالي 
اإليرادات 

للعام 2021م

1٫08%1٫31221٫250%1٫45490٫425%530٫550الطاب غير السعوديين

المصدر: شركة نبعة

وكمــا يجــدر بالذكــر، بــأن  يبلــغ عــدد الطــاب غيــر الســعوديين المســجلين فــي مــدارس شــركة نبعــة  39 طالــب و42 طالــب و39 طالــب للســنوات 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م و2020م و2021م، علــى التوالــي. وفــي حــال انخفــض عــدد الطــاب غيــر الســعوديين الحالييــن، ســيؤثر 
ســلًبا علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا.

2-1-6   مخاطر تركز أعمال شركة نبعة في منطقة جغرافية واحدة

تمــارس شــركة نبعــة أنشــطتها حالًيــا فــي منطقــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، وال تعتــزم القيــام بأعمــال توســعية خــارج منطقــة 
ــه  ــدر الل ــاض ألي ســبب أو حــدث أي أمــر طــارئ - ال ق ــة الري ــب أو العــرض فــي منطق ــر الطل ــب. وفــي حــال تغي ــي المســتقبل القري ــاض ف الري
- كالكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-7   مخاطر التركز من حيث اإليرادات ومصادر الدخل

تشــغل شــركة نبعــة مــدارس شــركة نبعــة، وتمثــل خدمــات التعليــم والمبالــغ المتحصلــة مــن الرســوم الدراســية الجــزء األكبــر مــن إيــرادات شــركة 
نبعــة، حيــث بلــغ متوســط إيــرادات شــركة نبعــة مــن صافــي الرســوم الدراســية )الرســوم الدراســية – خصــم الرســوم الدراســية( مــا نســبته )%99٫0( 
ــى أن  ــي. ونظــًرا إل ــى التوال ــو 2019م و2020م و2021م، عل ــة فــي 31 يولي ــة المنتهي ــرادات للســنوات المالي ــي اإلي و)99٫2%( و)100%( مــن إجمال
الرســوم الدراســية تشــكل الجــزء األكبــر مــن إيــرادات شــركة نبعــة، ففــي حــال تغيــرت أي مــن الظــروف المؤثــرة علــى إقبــال الطــاب علــى التســجيل 
فــي مــدارس شــركة نبعــة أو اســتمرار الطــاب الحالييــن فــي مــدارس شــركة نبعــة  أو فــي حــال تغيــرت أي مــن الظــروف المؤثــرة علــى تحديــد مبلــغ 
الرســوم الدراســية ألي مــن مــدارس شــركة نبعــة ســلًبا، فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-8   المخاطر المرتبطة بالعمر االفتراضي للممتلكات والمعدات

ــكات  ــك الممتل ــاءة التشــغيلية لتل ــر الكف ــث تتأث ــادم الســنوات حي ــة ســلباً بتق ــة لشــركة نبع ــدات التابع ــكات والمع ــر االفتراضــي للممتل ــر العم يتأث
والمعــدات )تحســينات علــى مبانــي مســتأجرة، اثــاث ومفروشــات، اجهــزة تكييــف، اجهــزة كهربائيــة، وســائل تعليميــة، معــدات ترفيــه، الســيارات( مــع 
مــرور الوقــت. فــي حيــن بلــغ صافــي قيمتهــا الدفتريــة 5٫0 مليــون ريــال ســعودي و 5٫2 مليــون ريــال ســعودي و4٫2 مليــون ريــال ســعودي لأعــوام 
2019م و2020م و2021م . وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم اســتهاك حوالــي )82%( مــن إجمالــي للممتلــكات والمعــدات لشــركة نبعــة بنــاًء علــى 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م. 
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وكما يوضح الجدول أدناه نسبة االستهاك  للممتلكات والمعدات كما في 31 يوليو 2021م

الجدول 2-2   نسبة االستهاك  للممتلكات والمعدات كما في 31 يوليو 2021م

نسبة االستهالكالمتتلكات والمعدالت

9%تحسينات على مباني مستأجرة

87%اثاث ومفروشات

95%أجهزة تكييف

92%أجهزة كهربائية

88%وسائل تعليمية

71%معدات ترفيه

92%السيارات

المصدر: تقرير الفحص النافي للجهالة المالي

ــة  ــف إضافي ــد مصاري ــة بتكب ــزم شــركة نبع ــدات و/أو يل ــاع نســبة اســتهاكها، يســبب توقــف المع ــدات وارتف ــادم المع ــى أن تق وتجــدر اإلشــارة إل
لصيانتهــا أو اســتبدالها، ممــا يؤثــر علــى ســير أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً 

علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-9   مخاطر اعتماد شركة نبعة على خبرة اإلدارة الحالية وكفاءتهم

تعتمــد عمليــات شــركة نبعــة الحاليــة وخططهــا المســتقبلية علــى خبــرة كوادرهــا اإلداريــة والفنيــة وكفاءتهــم. وبالتالــي فــإن فقــدان شــركة نبعــة 
لكوادرهــا اإلداريــة وموظفيهــا المؤهليــن وعــدم قدرتهــا علــى اســتقطاب بديــل لهــم ممــن يتمتــع بنفــس المســتوى مــن الخبــرة والكفــاءة وبالتكلفــة 
المناســبة وفــي الوقــت المناســب ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-10   مخاطــر االعتمــاد علــى الكــوادر التعليميــة ومــدى قــدرة شــركة نبعــة علــى الحفــاظ عليهــا 
واســتقطاب كفــاءات جديــدة

تهــدف شــركة نبعــة إلــى الحفــاظ علــى كوادرهــا التعليميــة الحاليــة واســتقطاب وتوظيــف الكــوادر التعليميــة المؤهلــة والحفــاظ عليهــا لضمــان كفــاءة 
وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا وأداء طابهــا وطالباتهــا علــى مســتوى المملكــة. ويعتمــد نجــاح شــركة نبعــة فــي تنفيــذ خططهــا المســتقبلية علــى 
قدرتهــا علــى اســتقطاب الكــوادر التعليميــة المؤهلــة والحفــاظ عليهــا. وفــي حــال فقــدان شــركة نبعــة لعناصــر بشــرية مهمــة مــن هــذه الكــوادر أو 
عــدم قدرتهــا علــى اســتقطاب كــوادر تعليميــة مؤهلــة فــي المســتقبل والحفــاظ عليهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة 

نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-11   المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم

إن ســوء ســلوك الموظفيــن أو أخطاءهــم التــي قــد ينتــج عنهــا مخالفــة ألي أنظمــة أو لوائــح أو تعليمــات معمــول بهــا فــي المملكــة قــد تــؤدي إلــى 
فــرض عقوبــات أو التزامــات ماليــة علــى شــركة نبعــة مــن الجهــات المختصــة أو يســفر عنهــا اإلضــرار بســمعة شــركة نبعــة. وال تضمــن شــركة نبعــة 
عــدم حــدوث حــاالت ســوء الســلوك أو صــدور األخطــاء مــن قبــل موظفيهــا، ومــن ذلــك – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر–  قيامهــم بأنشــطة غيــر 
نظاميــة أو ســوء اســتخدامهم المعلومــات أو إفشــاء معلومــات ســرية أو التــورط فــي نشــر معلومــات مضللــة أو عــدم التقيــد بالضوابــط الداخليــة 
لشــركة نبعــة أو اإلهمــال فــي دورهــم التعليمــي والرقابــي علــى الطــاب والطالبــات تحــت إشــرافهم. وعنــد حــدوث حــاالت ســوء الســلوك مــن قبــل 
الموظفيــن أو صــدور أخطــاء منهــم، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى ســمعة شــركة نبعــة وقــد ينتــج عنهــا فــرض عقوبــات مــن الجهــات المختصــة، ممــا ســيؤثر 
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ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء 
ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-12   المخاطر المرتبطة بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية

اعتبــاًرا مــن ســبتمبر 2017م، تــم تعليــق تســجيل المعلميــن الســعوديين كمســتفيدين مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية. يحــق للمعلمين الســعوديين 
المســجلين قبــل ذلــك التاريــخ الحصــول علــى دعــم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )بقيمــة 2٫500 ريــال ســعودي شــهرًيا( لمــدة تصــل إلــى 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ التســجيل )مــع تحمــل المدرســة المبلــغ المتبقــي البالــغ 3٫100 ريــال ســعودي شــهرًيا -كحــد أدنــى للحصــول علــى دعــم 

صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية-( لــكل معلــم ســعودي مســجل. 

ويوضح الجدول التالي إجمالي حجم دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م  و2021م.

الجدول 2-3   حجم دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م  و2021م

الدعم
حجم دعم صندوق تنمية 

الموارد البشرية للعام 2019م 
)بالريال السعودي(

حجم دعم صندوق تنمية 
الموارد البشرية للعام 2020م 

)بالريال السعودي(

حجم دعم صندوق تنمية 
الموارد البشرية للعام 2021م 

)بالريال السعودي(

دعم صندوق تنمية 
204٫5532٫833*23٫833الموارد البشرية

المصدر: شركة نبعة

*  تشمل دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لشركة نبعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

وكمــا يجــدر بالذكــر، تــم انقضــاء دعــم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لجميــع موظفيــن شــركة نبعــة كمــا فــي 5 فبرايــر 2022م، ممــا قــد يرفــع 
التكاليــف التشــغيلية علــى شــركة نبعــة. وإنقضــاء دعــم صنــدوق التنميــة المــوارد البشــرية، ســيؤثر ســلًبا علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-1٣   مخاطر تقادم المنشآت والمحافظة على الصيانة

إن أحــد الجوانــب التــي ينظــر إليهــا أوليــاء األمــور عنــد تســجيل أبنائهــم فــي مــدارس شــركة نبعــة هــو جــودة المبانــي المدرســية ومنشــآت شــركة 
نبعــة ومســتوى الصيانــة الــذي تخضــع لــه هــذه المبانــي )لمزيــد مــن التفاصيــل حــول المخاطــر المرتبطــة بالعمــر االفتراضــي للممتلــكات والمعــدات، 
يرجــى مراجعــة الخطــر رقــم 2-1- 8 )المخاطــر المرتبطــة بالعمــر االفتراضــي للممتلــكات والمعــدات( مــن هــذا التعميــم. وبالتالــي، فــإن جــودة 
المبانــي والمنشــآت التابعــة لشــركة نبعــة تؤثــر علــى معــدل إقبــال الطــاب عليهــا واالنضمــام إلــى مــدارس شــركة نبعــة. وفــي حــال لــم تقــم شــركة 
نبعــة بتوفيــر الصيانــة الازمــة لمنشــآتها الحاليــة أو المســتقبلية ألي ســبب أو تقادمهــا مــع مــرور الوقــت، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى جــودة المنشــآت 
فــي المســتقبل، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى عــدم إقبــال الطــاب عليهــا بالمســتوى الحالــي، إضافــة إلــى ذلــك يمكــن فــرض غرامــات ومخالفــات 
علــى شــركة نبعــة مــن قبــل الجهــات المختصــة )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي(، ممــا ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري 
علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وكذلــك فــي حــال ارتفــاع تكاليــف الصيانــة عــن القــدر المتوقــع 
لهــا ألي ســبب كنتيجــة لزيــادة تكاليــف العمالــة وتكاليــف العقــود مــع الغيــر وتكاليــف اإلصــاح والصيانــة وغيرهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل 
جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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2-1-14   مخاطر اعتماد شركة نبعة على الموقع المستأجر

تعتمــد شــركة نبعــة علــى الموقــع المســتأجر المقامــة عليــه مــدارس شــركة نبعــة، والموقــع عبــارة عــن ســت مجمعــات فــي مدينــة الريــاض بحــي 
الغديــر فــي البلــك رقــم )105( مــن المخطــط رقــم )2726( والبالــغ مســاحتها تســعة اآلف ومئتيــن متــر مربــع )9٫200م2( والمقــام عليهــا مبانــي 
ومرافــق مجمــع شــركة نبعــة التعيميــة )مــدارس المناهــج( )»العقــار«(. وقــد بلــغ إجمالــي تكاليــف اإليجــار مــا يقــارب أربعــة مليــون 4٫000٫000 
ريــال ســعودي فــي عــام 2021م. وحيــث إن عقــد اســتئجار الموقــع محــدد المــدة ويتــم تجديــده بنــاًء علــى رغبــة أطــراف العقــد، فــإن مــن شــأن أي 
زيــادة فــي قيمــة اإليجــار التــي تفرضــه الجهــة المؤجــرة علــى شــركة نبعــة عنــد التجديــد أن تكّبــد شــركة نبعــة أعبــاء إضافيــة غيــر متوقعــة، األمــر 
الــذي ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى 

شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

وتــم إبــرام عقــد إيجــار المبانــي والمرافــق المدرســية فــي يــوم 1439/01/10هـــ )الموافــق 2017/09/30م( بمدينــة الريــاض بيــن فهــد عبدالرحمــن 
الجريســي )»الطــرف األول«( )المؤجــر( وشــركة نبعــة التعليميــة )»الطــرف الثانــي«( )المســتأجر( )»عقــد اإليجــار«(، وذلــك لغــرض اســتخدام العيــن 
المؤجــرة لنشــاط مــدارس تعليميــة تحــت مســمى )مــدارس المناهــج(، وال يحــق لشــركة نبعــة تعديــل النشــاط المتفــق علــى ممارســته أو إضافــة 
نشــاط جديــد فــي العيــن المؤجــرة أو تغييــر النشــاط أو االســم إال بعــد أخــذ موافقــة الطــرف األول. ويحــق لشــركة نبعــة أن يقســم العيــن المؤجــرة 
وفقــاً لحاجاتــه وبموافقــة  الطــرف األول الخطيــة، علــى أال يتعــدى ذلــك حــدود األرض وأن يتــم عمــل التعديــات المتفــق عليهــا علــى حســاب شــركة 
نبعــة. وتكــون مــدة اإليجــارة خمســة عشــر )15( ســنة مياديــة )»المــدة األصليــة«( )بــدأت مــن تاريــخ 1 ينايــر 2018م وتنتهــي فــي تاريــخ 31 مــارس 
2033م(، ويتجــدد العقــد تلقائيــاً بالشــروط نفســها لمــدة عشــر )10( ســنوات إضافيــة )»المــدة اإلضافيــة«( )تبــدأ مــن تاريــخ 1 أبريــل 2033م وتنتهــي 
فــي تاريــخ 30 يونيــو 2043م(، مــا لــم تشــعر شــركة نبعــة الطــرف األول برغبتهــا بعــدم التجديــد بموجــب إشــعار خطــي قبــل ســتين )60( يومــاً علــى 
األقــل مــن نهايــة المــدة األصليــة، ويشــترط لتجديــد العقــد ســداد شــركة نبعــة جميــع الدفعــات اإليجاريــة قبــل، ويحــق للطــرف األول وشــركة نبعــة 
تجديــد العقــد بعــد انتهــاء المــدة اإلضافيــة بموجــب عقــد جديــد يوقــع فــي حينــه. وال ينتهــي هــذا العقــد بالوفــاة، وال بــزوال الصفــة المعتبــرة ألي 
مــن طرفيــه وتســتمر االلتزامــات العقديــة والنظاميــة فــي مواجهــة الورثــة، أو الخلــف، أو المصفيــن فــي حــدود النظــام أو مــا تســفر عنــه أعمــال 
التصفيــة، وفــي حــال انتقــال ملكيــة العيــن المؤجــرة أو منفعتهــا، فــإن جميــع الحقــوق وااللتزامــات بموجــب هــذا العقــد تظــل ملزمــة وســارية ونافــذة 
فــي مواجهــة مــن انتقلــت إليــه ملكيــة أو منفعــة األرض التأجيريــة. وتقســم األجــرة الســنوية إلــى دفعتيــن نصــف ســنوية، تســتحق كل دفعــة منهــا 
مقدمــاً عنــد بدايــة كل نصــف ســنة إيجاريــة، علــى أن تســدد أجــرة الدفعــة األولــى مــن الســنة اإليجاريــة خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ عقــد اإليجــار.

وفــي تاريــخ 1440/10/27هـــ )الموافــق 2019/06/30م( تــم توقيــع ملحــق رقــم )1( تعديــل لعقــد اإليجــار بيــن شــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة 
للصناديــق العقاريــة الثانيــة وشــركة نبعــة، حيــث اتفقــوا علــى تعديــل اســم وعنــوان وبيانــات المؤجــر فــي عقــد اإليجــار مــن فهــد بــن عبدالرحمــن 
الجريســي إلــى الشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة للصناديــق العقاريــة الثانيــة، واتفقــوا علــى تعديــل مواعيــد اســتحقاق الدفعــات اإليجاريــة 
لتناســب التدفقــات النقديــة للمــدارس مــع التمديــد للمــدة األصليــة والمــدة اإلضافيــة فتــرة ثاثــة أشــهر، وتلتــزم شــركة نبعــة بتحمــل ضريبــة  القيمــة 
المضافــة وأي ضرائــب أو رســوم تفــرض علــى المســتأجر، وتبقــى باقــي مــواد وبنــود وإلتزامــات عقــد اإليجــار المبــرم التــي لــم يطــرأ عليهــا أي 

تعديــل نافــذة وســارية بيــن شــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة للصناديــق العقاريــة الثانيــة وشــركة نبعــة.

وفــي تاريــخ 1443/07/12هـــ )الموافــق 2022/02/13م( تــم توقيــع ملحــق تكميلــي رقــم )2( لعقــد اإليجــار بيــن كل مــن شــركة الســعودية لاقتصــاد 
والتنميــة للصناديــق العقاريــة الثانيــة وشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة للصناديــق العقاريــة وشــركة نبعــة، حيــث قامــت شــركة الســعودية 
لاقتصــاد والتنميــة للصناديــق العقاريــة الثانيــة ببيــع ذلــك العقــار إلــى شــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة للصناديــق العقاريــة باعتبــاره هــو مــن 
ــة عــن كافــة حقوقــه  ــة الثاني ــق العقاري ــة للصنادي ــاًء، وقــد تنازلــت شــركة الســعودية لاقتصــاد والتنمي ــد للعقــار أرضــاً وبن أصبــح المالــك االجدي
فــي عقــد اإليجــار وملحــق التكميلــي المبــرم فيمــا بينــه وبيــن شــركة نبعــة، وذلــك لصالــح شــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة للصناديــق العقاريــة 
إعتبــاراً مــن تاريــخ 2021/12/31، علــى أن تلتــزم شــركة نبعــة بااللتــزام بتنفيــذ جميــع االلتزامــات المقــررة عليــه كمســتأجر والمنصــوص عليهــا فــي 

عقــد اإليجــار بــدون أدنــى تقصيــر.

وتــم انقضــاء خمســة )5( أعــوام مــن المــدة األصليــة، والمــدة المتبقيــة مــن المــدة األصليــة هــي عشــرة )10( أعــوام )»المــدة اإلضافيــة المتبقيــة«(، 
ويوضــح الجــدول التالــي دفعــات أجــر المــدة األصليــة المتبقيــة والمــدة اإلضافيــة.
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الجدول 2-4   دفعات أجر المدة األصلية المتبقية والمدة اإلضافية

السنة اإليجارية
مبلغ اإليجار 

السنوي )بالريال 
السعودي(

الدفعة النصف 
السنوية األولى – 

1من  أبريل إلى 30 
سبتمبر )بالريال 

السعودي(

الدفعة النصف 
السنوية الثانبة – 
1من  أكتوبر  إلى 
30 مارس )بالريال 

السعودي(

مقدار النسبة 
المـئوية للزيادة عن 

السنوات السابقة

المدة 
األصلية 
المتبقية

-4٫000٫0002٫000٫0002٫000٫000الخامسة )2022م(

1٫0%4٫060٫0002٫000٫0002٫060٫000السادسة )2023م(

4٫4%4٫240٫0002٫120٫0002٫120٫000السابعة )2024م(

-4٫240٫0002٫120٫0002٫120٫000الثامنة )2025م(

-4٫240٫0002٫120٫0002٫120٫000التاسعة )2026م(

1٫0%4٫303٫0002٫120٫0002٫183٫000العاشرة )2027م(

الحادية عشر 
4٫4%4٫494٫4002٫247٫2002٫247٫200)2028م(

الثانية عشر 
-4٫494٫4002٫247٫2002٫247٫200)2029م(

الثالثة عشر 
-4٫494٫4002٫247٫2002٫247٫200)2030م(

الرابعة عشر 
1٫0%4٫561٫8162٫247٫2002٫314٫616)2031م(

الخامسة عشر 
4٫4%4٫764٫0642٫382٫0322٫382٫032)2032م(

اإلجمالي )المدة 
ال ينطبق47٫892٫08023٫850٫83224٫041٫248األصلية المتبقية(
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السنة اإليجارية
مبلغ اإليجار 

السنوي )بالريال 
السعودي(

الدفعة النصف 
السنوية األولى – 

1من  أبريل إلى 30 
سبتمبر )بالريال 

السعودي(

الدفعة النصف 
السنوية الثانبة – 
1من  أكتوبر  إلى 
30 مارس )بالريال 

السعودي(

مقدار النسبة 
المـئوية للزيادة عن 

السنوات السابقة

المدة 
اإلضافية

السادسة عشر 
-4٫764٫0642٫382٫0322٫382٫032)2033م(

السابعة عشر 
-4٫764٫0642٫382٫0322٫382٫032)2034م(

الثامنة عشرة 
-4٫764٫0642٫382٫0322٫382٫032)2035م(

التاسعة عشر 
6%5٫049٫9082٫524٫9542٫524٫954)2036م(

-5٫049٫9082٫524٫9542٫524٫954العشرون )2037م(

الحادية والعشرون 
-5٫049٫9082٫524٫9542٫524٫954)2038م(

الثانية والعشرون 
5٫049٫9082٫524٫9542٫524٫954)2039م(

الثالثة والعشرون 
6%5٫352٫9022٫676٫4512٫676٫451)2040م(

الرابعة والعشرون 
-5٫352٫9022٫676٫4512٫676٫451)2041م(

الخامسة والعشرون 
-6٫691٫1282٫676٫4514٫014٫677)2042م(

اإلجمالي )المدة 
ال ينطبق51٫888٫75625٫275٫26526٫613٫491اإلضافية(

المدة 
األصلية 
المتبقية 
والمدة 

اإلضافية

اإلجمالي )المدة 
األصلية المتبقية 
والمدة اإلضافية(

ال ينطبق50٫654٫739 99٫780٫83649٫126٫097 

المصدر: شركة نبعة

إضافــة إلــى أن شــركة نبعــة قــد ال تتمكــن مــن تجديــد عقــد اإليجــار المبــرم أو قــد يتــم تجديــده بشــروط وأحــكام مختلفــة قــد ال تتناســب مــع خطــة 
شــركة عطــاء وأهدافهــا االســتراتيجية. وفــي حــال قــررت شــركة نبعــة إخــاء الموقــع المؤجــر نتيجــة لفســخ عقــد اإليجــار وفــق أحكامــه أو لعــدم 
تجــدد العقــد أو لكــون شــروط التجديــد ال تتوافــق مــع خطــة شــركة نبعــة، فــإن ذلــك ســيفرض علــى شــركة نبعــة تحمــل تكاليــف إضافيــة الختيــار 
موقــع مائــم الســتئجاره وتحمــل تكاليــف النقــل وتبعاتــه. كمــا أن شــركة نبعــة ال تضمــن فــي مثــل هــذه الحالــة موافقــة جميــع أوليــاء األمــور علــى نقــل 
أبنائهــم إلــى المواقــع الجديــدة، األمــر الــذي ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

2-1-15   مخاطر عدم توفر الغطاء التأميني أو كفايته

تشــغل وتملــك شــركة نبعــة حالًيــا مــدارس شــركة نبعــة وتحتفــظ بأنــواع مختلفــة مــن وثائــق التأميــن لتغطيــة عملياتهــا، بمــا فــي ذلــك وثيقــة تأميــن 
طبــي وتأميــن علــى الســيارات فقــط. ال تملــك شــركة نبعــة وثائــق تأميــن لتغطيــة عملياتهــا، بمــا فــي ذلــك التأميــن علــى الممتلــكات والتأميــن علــى 
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األمــوال والتأميــن ضــد خيانــة األمانــة. وقــد ال يكــون الغطــاء التأمينــي كافًيــا فــي كل الحــاالت، كمــا أن التأميــن قــد ال يغطــي جميــع المخاطــر التــي 
قــد تتعــرض لهــا شــركة نبعــة، إضافــة إلــى أن هــذه الوثائــق تتضمــن اســتثناءات أو حــدود للتغطيــة تســتثنى بموجبهــا أنواًعــا معينــة مــن الخســائر مــن 
التغطيــة التأمينيــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، ســتتكبد شــركة نبعــة خســائر مــن شــأنها التأثيــر ســلًبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا. إضافــة إلــى أن 
عــدم مقــدرة شــركة نبعــة علــى تجديــد وثائــق التأميــن بنطــاق التغطيــة التأمينيــة الحالــي وبشــروط مقبولــة تجارًيــا فــي المســتقبل، أو عــدم مقدرتهــا 
علــى تجديــد تلــك الوثائــق علــى اإلطــاق، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا 

وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-16   مخاطر تأثر سمعة شركة نبعة وجودة الخدمات المقدمة

فــي حــال تغيــرت أي مــن العوامــل المؤثــرة علــى ســمعة مــدارس شــركة نبعــة فــي الســوق بشــكل ســلبي، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
مســتوى جــودة الخدمــة المقدمــة ومــدى تطورهــا وأداء الطــاب العلمــي وجــودة المبانــي التعليميــة وغيــر التعليميــة المقامــة عليهــا مــدارس شــركة 
نبعــة وغيرهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى معــدل اإلقبــال عليهــا، األمــر الــذي ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-17   مخاطر تعثر أولياء األمور وعدم قدرتهم على سداد الرسوم المستحقة

يعتمــد دخــل شــركة نبعــة علــى اإليــرادات المتولــدة مــن الرســوم المدرســية بشــكل أساســي، حيــث بلــغ إجمالــي تعثــر أوليــاء أمــور طــاب شــركة نبعــة 
لجميــع األعــوام والتــي لــم يتــم ســدادها حتــى تاريــخ هــذا التعميــم مبلــغ وقــدره )3٫781٫736( ريــال ســعودي، والتــي تمثــل مــا نســبته )%10٫4( 
و)10٫1%( و)18٫4%( مــن إيــرادات شــركة نبعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م و2020م و2021م. وبالتالــي فإنــه فــي حــال عــدم 
مقــدرة بعــض أوليــاء األمــور أو تأخرهــم فــي دفــع الرســوم المدرســية المســتحقة علــى أبنائهــم فــي تواريــخ اســتحقاقها، ســتتأثر التدفقــات النقديــة 
لشــركة نبعــة بشــكل ســلبي وجوهــري، وبالتالــي علــى قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة واســتمرار أعمالهــا. ممــا ســيؤثر ذلــك ســلباً علــى 

شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

كمــا يجــدر بالذكــر أنــه يتــم قيــاس مخصصــات الخســائر علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة: وهــي الخســائر 
االئتمانيــة التــي تنتــج مــن جميــع أحــداث التعثــر المحتمــل عــن الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة. حيــث تقــوم شــركة نبعــة بقيــاس 
مخصصــات الخســائر بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة 
ألصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االثبــات األولــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، فــإن شــركة نبعــة تضــع فــي االعتبــار 
المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات العاقــة والمتاحــة دون تكلفــة أو جهــد غيــر مبــرر. ويشــمل ذلــك كا مــن المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي 
ــم قيــاس الخســائر  اســتناداً إلــى الخبــرة الســابقة لشــركة نبعــة والتقييــم االئتمانــي المســتنير، بمــا فــي ذلــك معلومــات النظــرة المســتقبلية. ويت
االئتمانيــة بأنهــا القيمــة الحاليــة لكافــة النقــص فــي النقــد )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة لشــركة نبعــة وفقــاً للعقــد والتدفقــات 

النقديــة التــي تتوقــع شــركة نبعــة اســتامها(. يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بســعر الفائــدة الفعلــي لأصــل المالــي.

2-1-18   مخاطر السيولة 

بلغــت نســبة التــداول )وهــي أحــد النســب الماليــة المتعلقــة بالســيولة وتقيــس مــدى قــدرة شــركة مــا علــى ســداد التزاماتهــا قصيــرة األجــل مــن خــال 
اصولهــا المتداولــة وتقــاس عــن طريــق قســمة إجمالــي الموجــودات المتداولــة علــى إجمالــي الخصــوم المتداولــة( لشــركة نبعــة كمــا فــي 31 يوليــو 
2020م )بنــاًء علــى القوائــم الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م( 0٫92 مــرة وبلغــت فــي 31 يوليــو 2021م )بنــاًء علــى القوائــم الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 يوليــو 2021م( 0٫89 مــرة، وكمــا بلغــت نســبة النقــد )وهــي أحــد النســب الماليــة المتعلقــة بالســيولة وتقيــس مــدى قــدرة شــركة مــا علــى 
ســداد التزاماتهــا قصيــرة األجــل مــن خــال النقــد ومــا فــي حكمــه وتقــاس عــن طريــق قســمة إجمالــي النقــد ومــا فــي حكمــه علــى إجمالــي الخصــوم 
المتداولــة( لشــركة نبعــة كمــا فــي 31 يوليــو 2020م )بنــاًء علــى القوائــم الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م( 0٫24 مــرة وبلغــت فــي 31 يوليــو 
ــة وجــود  ــات شــركة نبع ــب عملي ــه تتطل ــى أن ــو 2021م( 0٫18 مــرة. وتجــدر اإلشــارة إل ــة فــي 31 يولي ــة المنتهي ــم المالي ــى القوائ ــاًء عل 2021م )بن
ســيولة كافيــة لتمويــل أعمالهــا التشــغيلية ونفقاتهــا الرأســمالية المســتقبلية. وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة نبعــة االحتفــاظ بمــوارد نقديــة كافيــة أو 
تأميــن التمويــل فــي المســتقبل، فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر 
ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. وتتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم تمكــن شــركة نبعــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد 
اســتحقاقها و/أو عــدم تمكنهــا مــن إعــادة هيكلــة قروضهــا و/أو عــدم تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزامــات الســيولة إال عــن طريــق تكبــد تكلفــة عاليــة. 
ــزم األمــر و/أو قــد ال تتمكــن مــن تقديــم الضمانــات الكافيــة  ــى تمويــل إضافــي فــي المســتقبل إذا ل قــد ال تتمكــن شــركة نبعــة مــن الحصــول عل
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والمطلوبــة مــن المموليــن للحصــول علــى التمويــل الــازم. وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة شــركة نبعــة المحافظــة علــى معــدالت ســيولة عاليــة فــي 
المســتقبل، كمــا ال يوجــد مــا يضمــن مقــدرة شــركة نبعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق. وفــي حــال عــدم تمكــن شــركة نبعــة مــن 
توفيــر ســيولة كافيــة مســتقبًا لتغطيــة أعمالهــا التشــغيلية ونفقاتهــا الرأســمالية، إمــا عــن طريــق مواردهــا الداخليــة أو عــن طريــق الحصــول علــى 
تمويــل خارجــي، فســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى 

شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-1-19   مخاطر المرتبطة بتطبيق المعايير الدولة للتقرير المالي لشركة نبعة 

قامــت شــركة نبعــة بإعــداد قوائمهــا لجميــع الســنوات حتــى الســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعوديية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئة الســعودية للمراجعين 
والمحســابين. وقــرر شــركاء نبعــة بتاريــخ 1 مــارس 2021م أن تقــوم شــركة نبعــة بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
ــا فــي 1  ــة كم ــم المالي ــم إعــداد القوائ ــد ت ــه فق ــة الســعودية. وعلي ــة العربي ــن والمحاســبين فــي المملك ــة الســعودية للمراجعي المعتمــدة مــن الهيئ

أغســطس 2019م )تاريــخ التحــول( وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

فــإن القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 يولــو 2021م هــي أول قوائــم ماليــة ســنوية لشــركة نبعــة معــدة وفقــاُ للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر والتصريحــات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، عــاوة 
علــى ذلــك، تــم إعــداد قائمــة المركــز المالــي االفتتاحــي لشــركة نبعــة قــي 1 أغســطس 2019م، وهــو تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي، ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول أثــر التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، يرجــى مراجعــة القســم رقــم 5-6 )أثــر تطبيــق المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية( مــن هــذا التعميــم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م تــم اســتخدامها وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولــم يتــم اســتخدام نفــس المعاييــر المســتخدمة للقوائــم الماليــة للســنة 
المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م و2021م، وهــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.  فــي 
حــال تــم اســتخدام المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين للقوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
31 يوليــو 2019م، ســتكون هنــاك فروقــات فــي  المبالــغ الــواردة والموضحــة فــي قســم رقــم 5-6 )أثــر تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية( مــن هــذا التعميــم. 

ولذلــك، يصعــب مقارنــة القــوام الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م مــع القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م و2021م 
بســبب اختــاف المعاييــر المحاســبية.

2-1-20   المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة

 تخضــع شــركة نبعــة ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. وتســتحق الــزكاة بواقــع )2٫5%( مــن الوعــاء الزكــوي التقريبــي أو صافــي الربــح 
ــكل شــركة وفقــاً ألنظمــة  ــات الوعــاء الزكــوي ل ــة والجمــارك بالمملكــة. إن أهــم مكون ــزكاة والضريب ــة ال ــى طبقــا ألنظمــة هيئ المعــدل، أيهمــا أعل
الــزكاة تتكــون بشــكل رئيســي مــن حقــوق المســاهمين ومخصصــات، وقــروض طويلــة األجــل وصافــي الربــح المعــدل مخصومــاً منهــا صافــي القيمــة 
الدفتريــة للعقــارات والمصانــع واالســتثمارات وبعــض البنــود األخــرى. بلــغ رصيــد مخصــص الــزكاة الــزكاة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو  
2021م مبلــغ وقــدره 61٫539 ريــال ســعودي، وقدمــت شــركة نبعــة اإلقــرارات الزكويــة إلــى هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن كافــة األعــوام 
منــذ تأسيســها حتــى عــام 2021م، وســددت المســتحق عليهــا بموجــب تلــك اإلقــرارات. كمــا حصلــت علــى الشــهادات الزكويــة عــن كافــة األعــوام 
الســابقة ولديهــا شــهادة زكاة ســارية المفعــول حتــى تاريــخ 2022/11/30م. كمــا اســتلمت شــركة نبعــة الربــط الزكــوي للعــام 2015م فقــط، حيــث ال 
يــزال الربــط الخــاص بالســنوات األخــرى قيــد الدراســة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. ولــم تقــم شــركة نبعــة بأخــذ أي مخصصــات 
ــزكاة  ــة ال ــة مــن قبــل هيئ ــزكاة النهائي ــغ ال ــزكاة مــن قبــل شــركة نبعــة واحتســاب مبال ــغ ال ــة ناتجــة عــن احتســاب مبال ــأي فروقــات محتمل ــق ب تتعل
والضريبــة والجمــارك. يجــدر بالذكــر، أنــه فــي حــال اصــدار قــرارات تتعلــق بمســائل ضريبيــة وزكويــة تٌلــزم شــركة نبعــة بدفــع فروقــات و/أو غرامــات 
ــق  ــم تقــم بأخــذ مخصصــات تتعل ــأن شــركة نبعــة ل ــي ونتائجهــا -ال ســيما ب ــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المال ــر ســلبي عل ــه أث ممــا ســيكون ل
بالفروقــات الزكويــة- وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي وربحيــة ســهمها. إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه مــن المحتمــل 
أن تنشــأ التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى شــركاء شــركة نبعــة فــي المملكــة أو خارجهــا نتيجــة صفقــة االســتحواذ أو بســبب التصــرف فــي ملكيــات 
المســاهمين فــي شــركة عطــاء أو ألي ســبب آخــر، مــع مراعــاة أي اســتثناءات أو إعفــاءات ضريبيــة أو زكويــة )بمــا فــي ذلــك االلتــزام باإلفصــاح عــن 
صفقــة االســتحواذ للجهــات الضريبيــة والزكويــة ذات العاقــة داخــل المملكــة أو خارجهــا أو ســداد أي التزامــات ضريبيــة أو زكويــة قــد تنشــأ بســبب 
صفقــة االســتحواذ(. وال تنــص أنظمــة الــزكاة والضرائــب فــي المملكــة علــى مــا يســمح بتأجيــل دفــع الــزكاة والضرائــب علــى عمليــات االســتحواذ. 
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وال يمكــن أن تؤكــد شــركة عطــاء بــأن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لــن تقــوم بفــرض أي التزامــات علــى صفقــة االســتحواذ. ويمكــن أن تتعامــل 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك مــع صفقــة االســتحواذ علــى أنهــا نقــل ألصــول شــركة نبعــة والتزاماتهــا إلــى شــركة عطــاء بســعر الســوق الســائد 
لتلــك الموجــودات وااللتزامــات كمــا فــي تاريــخ إتمــام صفقــة االســتحواذ وتقــوم بفــرض التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى شــركة عطــاء أو شــركة 
نبعــة ألي ســبب قــد ينتــج مــن هــذا النقــل، وســتكون شــركة عطــاء وشــركة نبعــة ملزميــن بســداد تلــك االلتزامــات التــي قــد تنشــأ. ونظــراً لمرونــة 
ــادة الضرائــب المفروضــة عليهــم بســبب  ــة أســهم شــركة عطــاء لزي ــزكاة والضرائــب وتغييرهــا مــن حيــن إلــى آخــر، فقــد يتعــّرض حمل أنظمــة ال
إصــدار أنظمــة ضريبيــة جديــدة أو تعديــل األنظمــة واللوائــح الضريبيــة الســارية أو نتيجــة للممارســات الضريبيــة أو التفســيرات المعلنــة أو غيــر 
المعلنــة مــن جانــب الجهــات الضريبيــة ذات العاقــة ألنظمــة الضريبــة المحليــة المنطبقــة أو االتفاقيــات الثنائيــة أو االتفاقيــات الدوليــة أو بســبب 
ــة  ــى شــركة نبع ــر ســلبي عل ــه أث ــورة أعــاه، فســيكون ل ــة. فــي حــال تحقــق أي مــن المخاطــر المذك ــم ذات الصل ــة فــي المحاك الســوابق القضائي
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. ويفضــل 

لمســاهمي شــركة عطــاء مناقشــة أوضاعهــم الزكويــة والضريبيــة مــع مستشــاريهم المالييــن والضريبييــن.

2-1-21   المخاطر المرتبطة بعملية إعادة قياس الشهرة 

تعــرف الشــهرة بأنهــا أحــد الموجــودات الثابتــة غيــر الملموســة، وتمثــل الســعر المدفــوع بالزيــادة عــن القيمــة الدفتريــة لصافــي الموجــودات 
المشــتراة فــي عمليــات االندمــاج واالســتحواذ. يتــم معالجــة الشــهرة محاســبياً بــأن تقيــد المبالــغ المدفوعــة بالزيــادة عــن القيمــة الدفتريــة لصافــي 
ــغ الشــهرة فــي  ــة. تبل ــة الموحــدة بالقيمــة الدفتري ــم المالي ــم إظهارهــا فــي القوائ الموجــودات المشــتراة تحــت الموجــودات بمســمى »شــهرة«، ويت
ــة  ــة االفتراضي ــم المالي ــال ســعودي، أعــدت شــركة عطــاء القوائ ــة لشــركة نبعــة كمــا فــي العــام 2021م قيمــة حوالــي 29 مليــون ري ــم المالي القوائ
والتــي تتنــاول تأثيــر صفقــة االســتحواذ علــى قائمــة المركــز المالــي التاريخــي وقائمــة الدخــل التاريخيــة بتاريــخ 31 يوليــو 2021م لشــركة عطــاء 
بافتــراض أن صفقــة االســتحواذ تمــت بالفعــل كمــا فــي 1 اغســطس 2020م. وأظهــرت القوائــم الماليــة االفتراضيــة انــه مــن المتوقــع أن ينتــج عــن 
صفقــة االســتحواذ شــهرة بقيمــة 65٫9 مليــون ريــال ســعودي )الشــهرة الناتجــة عــن عمليــة اســتحواذ شــركة عطــاء علــى شــركة نبعــة فقــط وال تشــمل 
الشــهرة الســابقة المتواجــدة فــي شــركة نبعــة(. يجــدر بالذكــر أن الشــهرة المتوقعــة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ ليســت نهائيــة والحتســاب مقــدار 
الشــهرة، تــم االســتناد علــى ســعر ســهم شــركة عطــاء المتفــق عليــه لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالــغ أربعــة وأربعــون ريــال ســعودي وثمانــي هلــات 
)44٫08( للســهم الواحــد. ويتــم تحديــد إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض فــي وقــت الحــق، بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم شــركة 
عطــاء فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ، وبالتالــي تحديــد قيمــة الشــهرة محاســبياً فــي حينــه. يجــدر بالذكــر، أنــه يتــم إعــادة 
قيــاس الشــهرة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، وقــد ينتــج عــن عمليــة إعــادة قيــاس الشــهرة عــن انخفــاض فــي قيمتهــا وبالتالــي إطفــاء جــزء و/أو كل 
قيمــة الشــهرة بنــاء علــى تقديــر مراجــع الحســابات المعّيــن مــن قبــل شــركة عطــاء. وفــي حــال نتــج عــن عمليــة إعــادة قيــاس الشــهرة عــن انخفــاض 
فــي قيمتهــا وبالتالــي إطفــاء جــزء و/أو كل قيمــة الشــهرة، ســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى قائمــة الدخــل والمركــز المالــي لشــركة عطــاء بعــد إتمــام 
صفقــة االســتحواذ. ولمزيــد عــن المعلومــات المرتبطــة بالشــهرة الرجــاء مراجعــة القوائــم الماليــة االفتراضيــة فــي القســم رقــم )4-9( »القوائــم 
الماليــة االفتراضيــة لشــركة عطــاء بعــد صفقــة االســتحواذ« مــن هــذا التعميــم والملحــق )2( »القوائــم الماليــة االفتراضيــة الموحــدة لشــركة عطــاء 

الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ المتوقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م« مــن هــذا التعميــم.

٢-٢   المخاطر المتعلقة بالشؤون القانونية

2-2-1   مخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية

قامــت شــركة نبعــة بتســجيل عامتهــا التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي يتــم اســتخدامها فــي مــدارس شــركة نبعــة. وقــد يصعــب علــى 
شــركة نبعــة متابعــة االســتخدامات غيــر المرخــص بهــا واالنتهــاكات األخــرى لهــذه العامــة، وفــي حالــة فشــل شــركة نبعــة فــي حمايــة حقــوق ملكيتهــا 
الفكريــة ألي ســبٍب مــن األســباب، أو فــي حــال قيــام الغيــر بإســاءة اســتخدام العامــة أو اإلضــرار بهــا أو انتهاكهــا، فــإن ذلــك يشــكل خطــًرا علــى 
قيمــة العامــة التجاريــة وســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. ومــن 
شــأن اإلضــرار بســمعة شــركة نبعــة أن يــؤدي إلــى تراجــع مســتويات اإلقبــال علــى مــدارس شــركة نبعــة أو أن يؤثــر ســلًبا علــى قدرتهــا علــى جــذب 

طــاب وطالبــات جــدد. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، قــد تتأثــر ســمعة شــركة نبعــة فــي حــال تــم اســتخدام العامــات التجاريــة مــن قبــل الغيــر علــى نحــو يتنافــى مــع رؤيــة شــركة نبعــة 
وتوجهاتهــا. هــذا وقــد تضطــر شــركة نبعــة مــن حيــٍن آلخــر إقامــة دعــوى لحمايــة حقوقهــا علــى عامتهــا التجاريــة، وقــد يدعــي الغيــر قيــام شــركة 
نبعــة بانتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة المملوكــة لهــم أو أن قيــام شــركة نبعــة بإســاءة اســتخدام تلــك الحقــوق، وقــد يترتــب علــى ذلــك اتخــاذ إجــراءات 
قضائيــة مــن شــركة نبعــة أو ضدهــا وتكبــد شــركة نبعــة تكاليــف كبيــرة، ممــا ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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2-2-2   مخاطــر عــدم حصــول شــركة نبعــة علــى التراخيــص والتصاريــح والموافقــات الحكوميــة أو 
عــدم القــدرة علــى تجديدهــا

ــن  ــة م ــات الازم ــح والموافق ــص والتصاري ــن التراخي ــى عــدد م ــا عل ــي تســتدعي حصوله ــح الت ــة واللوائ ــن األنظم ــد م ــة للعدي تخضــع شــركة نبع
الجهــات التنظيميــة المختصــة فــي المملكــة لمزاولــة نشــاطها. حيــث تمــارس شــركة نبعــة نشــاطها حالًيــا بموجــب عــدد مــن التراخيــص والشــهادات 
والتصاريــح ذات العاقــة بأنشــطتها، وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تراخيــص وزارة التعليــم لممارســة نشــاط التعليــم األهلــي، شــهادات 
الســجل التجــاري لشــركة نبعــة وفروعهــا والصــادرة مــن وزارة التجــارة، شــهادة تســجيل العامــات التجاريــة، شــهادات عضويــة الغرفــة التجاريــة، 
التراخيــص البلديــة، تصاريــح الدفــاع المدنــي، شــهادات الســعودة والــزكاة والتأمينــات االجتماعيــة. وينبغــي أن تظــل هــذه التراخيــص ســارية 
المفعــول بشــكل مســتمر مــن خــال التــزام شــركة نبعــة باألنظمــة واللوائــح المتعلقــة بتلــك التراخيــص. وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة نبعــة علــى 
الحفــاظ علــى ســريان هــذه التراخيــص، فقــد ال تتمكــن مــن تجديــد التراخيــص القائمــة أو الحصــول علــى أخــرى جديــدة قــد تحتاجهــا ألغــراض 
التوســع، األمــر الــذي قــد ينتــج عنــه إيقــاف أو تعثــر أعمــال شــركة نبعــة أو فــرض غرامــات ماليــة عليهــا مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة وبالتالــي 
ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة 

عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

وكمــا يجــدر بالذكــر، تعرضــت شــركة نبعــة لعــدد ثمانيــة غرامــات مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بواقــع 10٫000 ريــال ســعودي 
ــاء  ــن اثن ــة موظفي ــات عــدد ثماني ــاء خدم ــة بإنه ــام شــركة نبع ــك نظــراً لقي ــال ســعودي، وذل ــدره 80٫000 ري ــغ وق ــي مبل ــة الواحــدة باجمال للغرام
فتــرة الحجــر بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. وتــم ســداد هــذه الغرامــة مــن قبــل شــركة نبعــة. وقــد تتعــرض شــركة نبعــة إلــى غرامــات 
مســتقبلية، ممــا ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر 

ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-2-٣   المخاطر المرتبطة بمتطلبات التوطين

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــاً نظاميــاً بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك شــركة 
نبعة، بتوظيـــف نســـبة معينـــة مـــن الموظفيـــن الســـعوديين بيـــن مجمـــوع موظفيهـــا والمحافظـــة علـــى تلـــك النســـبة. وبلغـــت نســـبة التوطيـــن لشركة 
نبعــة )60٫86%( وعلــى الرغــم مــن أن شــركة نبعــة ملتزمــة بمتطلبــات التوطيــن حيــث إنهــا تصنــف ضمــن النطــاق أخضــر مرتفــع حســب برنامــج 
نطاقات، إال أن المخاطـــر المرتبطـــة بمتطلبـــات التوطيـــن قـــد تكـــون جوهريـــة، وذلـــك فـــي حـــال عـــدم االلتزام بنســـب التوطيـــن المطلوبـــة لمدارس 
البنيــن ومجمعــات البنيــن والبنــات للســنة الحاليــة وفقــاً لبرنامــج نطاقــات )29٫30%( للنطــاق األخضــر المنخفــض و)39٫15%( للنطــاق األخضــر 
المتوســط و)50٫27%( للنطاق األخضر المرتفع و)61%( للنطاق الباتيني، أو في حال زيـــادة نســـبة التوطيـــن فـــي قطـــاع التعليم. وقـــد ال تتمكـــن 
شركة نبعة مـــن االلتزام بـــأي متطلبـــات نظاميـــة قـــد تفـــرض فيمـــا يتعلـــق بتوطيـــن الوظائـف أو القطـــاع. وعليـه، سـتواجه عوائـق مثـل عـدم إمكانيـة 
الحصـول علـى تأشـيرات إضافيـة أو عـدم التمكـن مـن إحال موظفيـن سـعوديين بـدالً مـن الموظفيـن غير السـعوديين، وبالتالـي قـد تضطـر شركة 
نبعة إلـــى توظيـــف موظفيـــن غيـــر ســـعوديين، ممـــا ينتـــج عنـــه انخفـــاض نســـبة الســـعودة، مما سيكون له أثر سلبي على شركة نبعة ووضعها المالي 

وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-2-4   مخاطر الدعاوى والمطالبات القانونية

إن شــركة نبعــة عرضــة ألن يقــام ضدهــا دعــاوى أو مطالبــات مــن قبــل الطــاب أو أوليــاء أمورهــم أو المورديــن أو الموظفيــن أو مــن لــه مصلحــة 
برفــع دعــوى ضــد شــركة نبعــة أو اتخــاذ أي إجــراء قانونــي ضدهــا. كمــا أن شــركة نبعــة قــد تصبــح طرًفــا مدعًيــا فــي أي مــن هــذه الدعــاوى أو 
اإلجــراءات القانونيــة حيــث إن هنــاك دعــوى واحــدة مرفوعــة ضــد شــركة نبعــة، وقــد يترتــب علــى نشــوء هــذه الدعــوى مبالــغ ماليــة يجــب أداؤهــا 
وقــد يتطلــب األمــر االســتعانة بالمستشــارين والمحاميــن وســداد أتعــاب مقابــل خدماتهــم. ومــن شــأن أي قضيــة يصــدر فيهــا حكــم ضــد شــركة نبعــة 
أن تؤثــر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، ممــا ســيؤثر تباًعــا علــى أربــاح 

شــركة نبعــة. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

2-2-5   المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير 

تقــوم شــركة نبعــة بإبــرام اتفاقيــات مــع الغيــر فيمــا يخــص عملياتهــا التشــغيلية الحاليــة. وتعتمــد شــركة نبعــة علــى اســتعداد هــذه األطــراف 
الخارجيــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب شــروط وأحــكام العقــود المذكــورة واألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وال 
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العودة إلى جدول المحتويات

يمكــن إعطــاء أي ضمانــات أو تأكيــدات بــأن هــذه األطــراف ســتمتثل بشــكل تــام ألحــكام تلــك العقــود أو أنهــا ســتكون علــى مســتوى التطلعــات، وفــي 
حــال عــدم قيــام هــذه األطــراف بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه شــركة نبعــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة نبعــة ووضعهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

ولــدى شــركة نبعــة حاليــاً اتفاقيتيــن مــع شــركة المتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي، وهــي وثيقــة التأميــن الصحــي للمجموعــات، 
ومــدة الوثيقتيــن مــن 2021/05/06م إلــى 2022/05/06م، وتــم ســداد كامــل المبلــغ، وقــد ال تتمكــن شــركة نبعــة مــن تجديــد الوثيقــة بنفــس مزايــا 
الوثيقــة الحاليــة، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى 

شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-2-6   المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف غير السعوديين 

 وافقــت الحكومــة علــى عــدد مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى تنفيــذ إصاحــات شــاملة فــي ســوق العمــل فــي المملكــة، بالتزامــن مــع فــرض رســوم 
إضافيــة علــى كل عامــل غيــر ســعودي يعمــل لــدى الجهــات والشــركات الســعودية اعتبــاراً مــن 1439/4/14هـــ الموافــق 2018/1/1م، باإلضافــة إلــى 
زيــادة رســوم إصــدار تصاريــح اإلقامــة ورســوم التجديــد لأســر غيــر الســعودية )والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ اعتبــاراً مــن 1438/10/7هـــ الموافــق 
2017/7/1م(، مــع العلــم أنــه يتــم تحديــد الرســوم بنــاء علــى نســبة الســعودة فــي المنشــأة، أي أنهــا عرضــة للزيــادة و/أو النقصــان بحســب تلــك 
المتغيــرات. وقــد بلغــت تكاليــف رســوم الموظفيــن غيــر الســعوديين لشــركة نبعــة مبلــغ )845٫672( ريــال ســعودي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ــة  ــت تكاليــف الرســوم الحكومي ــو 2020م، وقــد مثل ــة فــي 31 يولي ــة المنتهي ــال ســعودي للســنة المالي ــغ )876٫814( ري ــة بمبل ــو 2021م مقارن يولي
الخاصــة بالموظفيــن غيــر الســعوديين لشــركة نبعــة مــا يقــارب )2٫35%( و)4٫12%( مــن إيــرادات شــركة نبعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ــادة تكاليــف  ــادة رســوم إصــدار تصاريــح اإلقامــة وتجديدهــا زي ــى زي ــى التوالــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يترتــب عل يوليــو 2020م و2021م، عل
ــة،  ــدان أخــرى بتكلفــة معيشــة أقــل. وفــي هــذه الحال المعيشــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى قيــام العامــل األجنبــي إلــى البحــث عــن فرصــة عمــل فــي بل
ســيكون مــن الصعــب علــى شــركة نبعــة االحتفــاظ بموظفيهــا غيــر الســعوديين وقــد تضطــر شــركة نبعــة إلــى تحمــل رســوم حكوميــة إضافيــة تتعلــق 
بإصــدار وتجديــد تصاريــح اإلقامــة للموظفيــن غيــر الســعوديين وأفــراد أســرتهم، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-2-7   المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 

ــة الصــادرة  ــط واإلجــراءات التنظيمي ــا ونشــاطاتها المختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات والضواب ــا وتيســير أعماله ــة فــي إدارته تخضــع شــركة نبع
تنفيــذاً لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات ذات المســؤولية المحــدودة. ويفــرض نظــام الشــركات بعــض المتطلبــات المتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة 
الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة والتــي يجــب علــى شــركة نبعــة االلتــزام بهــا، ويســتوجب ذلــك أن تقــوم شــركة نبعــة ببعــض اإلجــراءات لالتــزام 
بتلــك المتطلبــات. كمــا فــرض نظــام الشــركات عقوبــات صارمــة علــى مخالفــة أحكامــه، وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض شــركة نبعــة إلــى 
مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام )علــى ســبيل المثــال نــص نظــام الشــركات علــى أن كل شــركة أو مســؤول فــي شــركة ال 
يراعــي تطبيــق األنظمــة والقــرارات وال يمتثــل للتعليمــات أو التعاميــم أو الضوابــط التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة، وذلــك دون إبــداء ســبب معقــول 
لذلــك فإنــه يعاقــب بغرامــة ال تزيــد علــى خمســمائة ألــف )500٫000( ريــال ســعودي(، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

٢-3   المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

2-٣-1   المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية

تنشـــأ المنافســـة عنـــد وجـــود شـــركات أخـــرى تعمـــل فـــي نفـــس قطـــاع أعمال شركة عطاء أو شركة نبعة وتقـــدم خدمـــات مشـــابهة أو منافسـة لهما، 
وقـــد يتأثـــر نشـــاط شركة عطاء وشـــركاتها التابعـــة التـــي تعمـــل فـــي قطـــاع التعليم، ويعتبـــر قطـــاع التعليم مـــن القطاعـــات عاليــــة المنافســة، حيــث 
تشــــتد المنافســــة بيــــن مقدمــــي الخدمــــات التعليمية. ولذلـــك فـــإن عـدد مقدمـي الخدمـــات التعليمية بالمملكـة فـي تزايـد مسـتمر، باإلضافـة إلـى 
وجــود عـــدد مـــن الشـــركات التعليميــة المحليــة والعالميــة والتـــي ســـوف تتنافـــس مـــع شــركة عطــاء وشــركاتها التابعــة التـــي تعمـــل فـــي نفـــس مجـــال 

شــركة نبعــة. ومـــن شـــأن هـــذا التنافـــس أن يخلـــق تحديـــات تشـــغيلية وماليـــة، وفيمــا يلــي بعــض تلــك التحديــات التــي قــد تواجههــا شــركة عطــاء:
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أسعار الخدمات التعليمية مقارنة مع مقدمي الخدمات التعليمية اآلخرين.	 
االرتقاء بجودة المرافق التعليمية وتحسينها باإلضافة إلى المعدات واآلالت التعليمية التي تستخدمها.	 
توسيع قاعدة العماء والمحافظة على االستمرارية معهم.	 

عــاوة علــى ذلــك، فســوف يؤثــر التوســع الــذي تقــوم بــه وزارة التعليــم حاليــاً فــي قطــاع التعليــم باإلضافــة إلــى زيــادة جــودة المــدارس التابعــة لهــا 
ســلباً علــى مســتوى الطلــب علــى المــدارس الخاصــة بمــا فــي ذلــك مــدارس شــركة عطــاء وشــركاتها التابعــة ومــدارس شــركة نبعــة، ممــا ســيؤثر ســلباً 

علــى أعمــال شــركة عطــاء وشــركة نبعــة ونتائــج عملياتهمــا مركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.

2-٣-2   المخاطر المتعلقة بااللتزام بأحكام نظام المنافسة

تتولــى الهيئــة العامــة للمنافســة حمايــة وتشــجيع المنافســة العادلــة ومكافحــة الممارســات االحتكاريــة المخلــة بالمنافســة المشــروعة، والمحافظــة 
علــى البيئــة التنافســية لقطــاع األعمــال فــي إطــار مــن العدالــة والشــفافية للســوق المحليــة، وإصــدار القواعــد واإلجــراءات المنظمــة لذلــك. يجــدر 
بالذكــر، أنــه قــد تتخــذ الهيئــة العامــة للمنافســة بعــض اإلجــراءات للتحقيــق فــي أي إخــال مــن قبــل أي مــن شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة فــي حــال 
عــدم االلتــزام بنظــام المنافســة فــي المملكــة، حيــث أنــه فــي حــال إتمــام صفقــة االســتحواذ ســيتم زيــادة نســبة ملكيــة شــركة عطــاء فــي الشــركات 
ــرواد  ــة وشــركة ال ــة التعليمي ــة وشــركة النخب ــي شــركة نبع ــال ف ــل رأس الم ــة لكام ــا ســتكون مالك ــث أنه ــم الخــاص، حي ــي قطــاع التعلي ــة ف العامل
للخدمــات المســاندة وشــركة العروبــة العالميــة للخدمــات التعليميــة وشــركة مــدارس العلــم العالميــة وشــركة المجموعــة العربيــة وتمتلــك )52%( مــن 
رأس مــال شــركة مــدارس الوســط األهليــة، والحصــة الســوقية المتوقعــة لشــركة عطــاء )5٫1%( بعــد اكتمــال صفقــة االســتحواذ. وإذا تبيــن عــدم 
التــزام الشــركتين ألحــكام نظــام المنافســة، كقيامهــم علــى ســبيل المثــال بممارســات لإلخــال بالمنافســة أو الحــد منهــا مــن خــال تقديــم الخدمــات 
بســعر أقــل مــن التكلفــة اإلجماليــة إلخــراج منشــآت مــن الســوق أو تعريضهــا لخســائر جســيمة أو إعاقــة دخــول منشــآت محتملــة، وصــدور حكــم 
يقضــي بثبــوت تلــك المخالفــات، قــد تتعــرض شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة لغرامــة تصــل إلــى )10%( مــن إجمالــي اإليــرادات المحققــة أثنــاء فتــرة 
اإلخــال بنظــام المنافســةأو بمــا ال يتجــاوز عشــرة مليــون )10٫000٫000( ريــال ســعودي عنــد اســتحالة تقديــر المبيعــات الســنوية. وللجنــة - فــي 
حــاالت تقدرهــا - االســتعاضة عــن ذلــك بإيقــاع غرامــة ال تتجــاوز ثاثــة أضعــاف المكاســب التــي حققهــا المخالــف نتيجــة المخالفــة. وعــاوة علــى 
ذلــك، فــي حــال تكــرار شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة لهــذه المخالفــة، فمــن الممكــن أن يتــم تعليــق أنشــطة شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة بشــكل مؤقــت 
أو دائــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تكــون اإلجــراءات القضائيــة مكلفــة وتســتغرق وقتــاً، ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا 

ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.

2-٣-٣   مخاطر عدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 

تخضــع شــركة عطــاء وشــركة نبعــة وأعمالهمــا لعــدد مــن ألنظمــة واللوائــح التنظيميــة فــي المملكــة والتــي يتــم تطبيقهــا مــن قبــل عــدد مــن الجهــات 
ــوزارة  ــة الخاصــة ب ــح التنظيمي ــال ال الحصــر، األنظمــة واللوائ ــى ســبيل المث ــة وفقــاً لسياســات الحكومــة وتوجيهاتهــا، بمــا فــي ذلــك عل الحكومي
التعليــم ووزارة التجــارة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان وهيئــة الســوق الماليــة والمديريــة 
العامــة للدفــاع المدنــي وغيرهــا، بالتالــي تخضــع شــركة عطــاء وشــركة نبعــة لمخاطــر التغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم ذات العاقــة، 
وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح وهــي بطبيعــة الحــال عرضــة للتغييــر والتطويــر. وتعتبــر 
تكاليــف االلتــزام بهــذه األنظمــة واللوائــح مرتفعــة. وفــي حالــة إدخــال تغييــرات علــى األنظمــة واللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة 
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد شــركة عطــاء وشــركة نبعــة لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة 

متطلباتهــا. 

وبالتالــي قــد تخضــع كل مــن شــركة عطــاء وشــركة نبعــة للعقوبــات والغرامــات فــي حــال عــدم التزامهمــا بشــكل مســتمر باألنظمــة واللوائــح التنظيميــة 
المعمــول بهــا فــي المملكــة، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهما المســتقبلية.

 )VAT( 2-٣-4   مخاطر تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 01 ينايــر 2018م ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة 
بنســبة 5% علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام. وقــد أعلنــت وزارة الماليــة فــي 11 مايــو 2020م عــن زيــادة 
إضافيــة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة لتصــل إلــى 15% اعتبــاًرا مــن 01 يوليــو 2020م. ولحداثــة تطبيــق هــذا النظــام والزيــادة المعلــن عنهــا فــي 
معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة، فــإن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ مــن قبــل إدارة شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة أو موظفيهمــا قــد يزيــد مــن التكاليــف 



٣2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

والمصاريــف التشــغيلية التــي ســوف تتحملهــا شــركة عطــاء أو يعــرض شــركة عطــاء لغرامــات قــد تصــل إلــى خمســين ألــف )50٫000( ريــال ســعودي 
أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعتها. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الزيــادة وأي زيــادة محتملــة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة قــد تقلــل 
مــن مســتوى الطلــب علــى خدمــات شــركة عطــاء أو تؤثــر علــى ربحيتهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-٣-5   المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــــد األداء المســــتقبلي المتوقــــع لشركة عطاء وشركة نبعة علــــى عــــدد مــــن العوامــــل التــــي تتعلــــق باألوضــــاع االقتصاديــــة فــي المملكـة بشـكل 
عـــام وتشـــمل، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، عوامـــل التضخـــم ونمـــو الناتـج المحلـي ومتوسـط دخـل الفـرد ونحـــو ذلك، ويعتمـد اقتصـاد المملكـة 
الكلـــي والجزئـــي بشـــكل أساســـي علـــى النفـــط والصناعـــات النفطيـــة والتـــي ال تـــزال تســـيطر علـــى حصـــة كبيـــرة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، 
وعليـــه فـــإن أي تقلبـــات غيـــر مواتيـــة تحـــدث فـــي أســـعار النفـــط ســـيكون لهـــا أثرهـــا المباشـر والجوهـــري علـــى خطط النمو واالقتصاد بشكل عام 
وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة عطــاء وشــركة نبعــة، نظــراً لعملهمـــا ضمـــن منظومـــة 

االقتصـــاد الســـعودي وتأثرهمـا بمعـــدالت اإلنفـاق الحكومـي.

كمـــا يعتمـــد اســـتمرار نمـــو االقتصـــاد الســـعودي علـــى عـــدة عوامـــل أخـــرى بمـــا فيهـــا اســـتمرار النمـــو السـكاني واســـتثمارات القطاعيـــن الحكومـي 
والخـاص فـي البنيـة التحتيـة وغيرها، لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد وبالتالـي سيؤثر 

ســلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة عطــاء ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-٣-6   المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعمــل شــركة عطــاء وشــركة نبعــة وتقدمــان خدماتهمــا و/أو منتجاتهمــا فــي المملكــة، والتــي هــي جــزء مــن منطقــة الشــرق األوســط والخليــج العربــي. 
يجــدر بالذكــر أنــه تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط والخليــج العربــي مــن عــدم اســتقرار سياســي وأمنــي فــي الوقــت الراهــن. بالتالــي 
ال توجــد أي ضمانــات أن الظــروف السياســية واألمنيــة فــي الشــرق األوســط والخليــج العربــي لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركتين 
فــي المملكــة وبالتالــي فــإن حــدوث تغييــرات جوهريــة فــي الوضــع السياســي و/او األمنــي و/أو االقتصــادي فــي منطقــة الشــرق األوســط والخليــج 

العربــي قــد يأثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية.

2-٣-7   مخاطر الكوارث الطبيعية

ــزالزل  ــات وال ــة كالفيضان ــا أو شــركة نبع ــة له ــق شــركة عطــاء والشــركات التابع ــب مرافــ ــة يصيــ ــوارث الطبيعيــ ــن الكــ ــرر مــ ــؤدي أي ضــ ــد يــ قــ
والعواصــف وانتشــار األمــراض والعــدوى وغيرهــا مــن األحــــداث الطبيعيـــة األخـــرى إلـــى تكبـــد شــركة عطــاء وشــركة نبعــة تكاليـــف كبيـــرة وطائلـــة. 
كمـا يؤثـر بشـدة علـى قـدرة شركة عطاء وشركة نبعة علـى أداء ممارسـة عملياتهمـا وبالتالـي التقليـل مـن نتائجهمـا التشـغيلية. وفـي حالـة حـدوث 
تلــك الكـــوارث الطبيعيـــة وإضرارهـــا بمرافـــق شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة، فســـيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وبشــكل جوهــري علــى أعمــال شــركة عطــاء 

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

)COVID-19( 2-٣-8   المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد

ــي  ــات المختصــة ف ــن الجه ــرارات الصــادرة م ــا المســتجد، والق ــروس كورون ــن انتشــار ســريع لفي ــم م ــا يشــهده العال ــة وم نظــراً للظــروف الراهن
ــم،  ــخ هــذا التعمي ــى تاري ــا المســتجد حت ــروس كورون ــة للتصــدي والحــد مــن انتشــار في ــر الوقائي ــة والتدابي ــة بشــأن اإلجــراءات االحترازي المملك
يجــدر بالذكــر أنــه كان والزال هنالــك آثــار ســلبية علــى االقتصــاد واالعمــال بشــكل عــام، حيــث أثــرت الجائحــة ســلباً علــى العديــد مــن األعمــال فــي 
المملكــة وخارجهــا. ال يوجــد ضمــان بعــدم اســتمرار هــذه الجائحــة فــي المســتقبل المنظور. وفـــي حـــال اســـتمرار هـــذه الجائحـــة واســـتمرار آثارهـــا 
ــلبية، ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى شــركة  السـ

عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

فرضــت دول عديــدة إجــراءات احترازيــة صارمــة، كمــا تأثــرت حركــة االقتصــاد العالمــي. المملكــة العربيــة الســعودية بدورهــا أخــذت إجــراءات 
صارمــة لمنــع تفشــي فيــروس كورونــا، وباألخــص القطــاع التعليمــي؛ حيــث أعلنــت وزارة التعليــم فــي 08 مــارس 2020م عــن تعليــق الدراســة مؤقتــاً 

فــي جميــع مناطــق ومحافظــات المملكــة حتــى إشــعار آخــر واســتبدال الحركــة التعليميــة لتكــون عــن بُعــد اعتبــاراً مــن 09 مــارس 2020م..



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٣

العودة إلى جدول المحتويات

وامتــد تعليــق الدراســة الحضوريــة إلــى أكثــر مــن ســنة حيــث امتــدت اآلثــار الســلبية للجائحــة إلــى خســائر علــى قطــاع التعليــم، مــن حيــث تســرب 
طــاب وطالبــات المــدارس األهليــة، والتحاقهــم بالتعليــم العــام، والتعثــر والعجــز فــي تحصيــل مســتحقات الرســوم الدراســية، نتيجــة لذلــك قــد 
يــؤدي تفشــي فيــروس كورونــا أو أي مــرض معــدي آخــر إلــى تنفيــذ بعــض التدابيــر االحترازيــة كتعليــق الدراســة الحضوريــة مجــدًدا ممــا يقــود إلــى 

إغــاق المرافــق التعليميــة وهــو مــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــدل  ــث كان مع ــة 2021م، حي ــي الســنة المالي ــى الرســوم الدراســية ف ــة خصــم عل ــا المســتجد، قدمــت شــركة نبع ــروس كورون وبســبب جائحــة في
الخصــم علــى الرســوم الدراســية مــا يعــادل )50%( و)25%( مــن التــرم الدراســي األول والثانــي مــن الســنة الماليــة 2021م، ولــم تقــدم شــركة نبعــة 
خصومــات علــى الرســوم الدراســية لجميــع الفصــول الدراســية للســنة الماليــة 2022م. واثــرت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى عــدد الطــاب 
المســجلين فــي مــدارس شــركة نبعــة، حيــث انخفــض عــدد إجمالــي مــن الطــاب مــن 2٫046 فــي الســنة الماليــة 2020م إلــى 1٫782 طالــب فــي 
الســنة الماليــة 2021م، وانخفــض إلــى 1.679 طالــب وذلــك بتاريــخ 07 أبريــل 2022م. وكمــا يجــدر بالذكــر، ارتفــع معــدل الطــاب لــكل معلــم مــن 
11٫4 فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 12٫4 فــي الســنة الماليــة 2021م، ممــا قــد يقلــل هوامــش ربحيــة شــركة نبعــة. وفــي حــال اســتمرار آثــار هــذه 
الجائحــة علــى شــركة نبعــة، ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى شــركة نبعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية، وبالتالــي ســيؤثر ســلباً 

علــى شــركة عطــاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

٢-٤  المخاطر المتعلقة بصفقة االستحواذ وإصدار األسهم الجديدة

2-4-1   عدم قدرة شركة عطاء وشركة نبعة على تحقيق الفوائد الناتجة عن صفقة االستحواذ 

مــن بيــن العوامــل التــي يعتمــد عليهــا نجــاح هــذه صفقــة االســتحواذ قــدرة شــركة عطــاء وشــركة نبعــة علــى تحقيــق الفوائــد المتوقعــة التــي قــد تنتــج 
عــن  اســتحواذ شــركة عطــاء علــى شــركة نبعــة، بمــا فــي ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر- تخفيــض التكاليــف، تكامــل اإليــرادات، وتعزيــز 

االســتثمار فــي فــرص النمــو.

تســتند الفوائــد المتوقعــة مــن اســتحواذ  شــركة عطــاء علــى شــركة نبعــة الــواردة فــي هــذا التعميــم علــى التقديــرات األوليــة لمجلــس إدارة شــركة 
عطــاء، والتــي هــي عرضــة ألوجــه عــدم الدقــة المحتملــة فــي التقاريــر أو البيانــات التــي تســتند إليهــا هــذه التقديــرات. فــي حيــن أن مجلــس إدارة 
شــركة عطــاء ليــس علــى علــم بــأي مــن هــذه األخطــاء التــي تؤثــر حالًيــا علــى تقديراتــه لمزايــا صفقــة االســتحواذ، فإنــه ال يمكــن أن يضمــن عــدم 
وجــود مثــل هــذه األخطــاء. وبالتالــي، ال يوجــد أي ضمــان بــأن الفوائــد المســتوحاة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ يمكــن تحقيقهــا، حيــث قــد يتــم 
تخفيــض هــذه الفوائــد بــأي أخطــاء غيــر متوقعــة فــي البيانــات األساســية. ولــن يتــم تقديــم أي تحديثــات فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات أو التقاريــر 
بعــد تاريــخ التعميــم مــا لــم تكــن هــذه التحديثــات أو المنشــورات مطلوبــة مــن قبــل الهيئــة أو بموجــب التشــريعات ذات الصلــة. وإذا لــم تحقــق شــركة 
عطــاء وشــركة نبعــة أهدافهمــا فيمــا يتعلــق بصفقــة االســتحواذ، فقــد ال تتحقــق الفوائــد المطلوبــة مــن صفقــة االســتحواذ بالكامــل، أو بافتــراض 
تحقيــق أي فوائــد، قــد يســتغرق التأثيــر اإليجابــي لهــذه الفوائــد وقتــاً أطــول ممــا كان متوقعــاً، وهــو مــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى شــركة عطــاء 

وشــركة نبعــة وعملياتهمــا، والتوقعــات المســتقبلية، و/أو القيمــة الســوقية ألســهم شــركة عطــاء.

2-4-2   عــدم تناســق النتائــج التشــغيلية لشــركة عطــاء وشــركة نبعــة مــع القوائــم الماليــة 
االفتراضيــة الــواردة فــي هــذا التعميــم

يشــتمل القســم رقــم )4-9( )القوائــم الماليــة االفتراضيــة لشــركة عطــاء بعــد صفقــة االســتحواذ( مــن هــذا التعميــم علــى القوائم الماليــة االفتراضية 
التــي توضــح الوضــع المالــي المتوقــع وإيــرادات شــركة عطــاء، علــى افتــراض أنــه ســيتم االنتهــاء مــن صفقــة االســتحواذ فــي تاريــخ 1 أغســطس 
2020م. كمــا تــم تقديــم هــذه البيانــات ألغــراض التوضيــح فقــط، وتســتند إلــى الماحظــات المفصلــة فــي القســم رقــم )4-10( )مقارنــة لمؤشــرات 
األداء الرئيســية الخاصــة بشــركة عطــاء وفقــاً للقوائــم االفتراضيــة الموحــدة مقابــل القوائــم الماليــة لشــركة عطــاء( مــن هــذا التعميــم، وال تشــير 
بالضــرورة إلــى نتائــج العمليــات أو الوضــع المالــي الموحــد، ويتحقــق ذلــك إذا تــم إتمــام صفقــة االســتحواذ فــي تاريــخ 1 أغســطس 2020م. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال تســتند القوائــم االفتراضيــة إلــى نفــس السياســات المحاســبية التــي قــد تتبعهــا شــركة عطــاء )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر المنهجيــة المناســبة لحســاب الشــهرة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ(، وال تأخــذ فــي االعتبــار أي تعديــات أدخلــت علــى قواعــد 
ــة  ــى ذلــك، مــن المســتحيل مقارن ــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين. عــاوة عل ــة بموجــب قواعــد وأنظمــة الهيئ حســاب قيمــة األســهم العادل
أنشــطة وجــودة وقيمــة التعليــم واإليــرادات والتكاليــف الخاصــة بشــركة عطــاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ لتلــك الخاصــة بشــركة عطــاء قبــل 
إتمــام صفقــة االســتحواذ، والتــي يمكــن أن تظهــر صافــي التأثيــر الســلبي علــى العمليــات والتوقعــات المســتقبلية والنتائــج التشــغيلية والوضــع المالــي 
لشــركة عطــاء و/أو القيمــة الســوقية ألســهم شــركة عطــاء. يجــب أن يكــون مســاهمي شــركة عطــاء علــى درايــة بــأن القوائــم الماليــة االفتراضيــة 

الــواردة فــي هــذا التعميــم ليســت ضمانــاً للمركــز المالــي لشــركة عطــاء.
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2-4-٣   المخاطر المرتبطة بصفقة االستحواذ على أعمال شركة عطاء والقيمة السوقية لها 

ــى  ــر عل ــى إتمــام صفقــة االســتحواذ، األمــر الــذي قــد يؤّث قــد تــؤدي صفقــة االســتحواذ إلــى )أ( تحــول تركيــز إدارة شــركة عطــاء إلــى العمــل عل
مســتوى الخدمــات التعليميــة المقدمــة للعمــاء الحالييــن أو المحتمليــن مّمــا قــد يدفعهــم إلــى عــدم التعامــل مــع شــركة عطــاء، )ب( نشــوء عــدم 
اســتقرار ســعري لســهم شــركة عطــاء حتــى يتــم اســتكمال صفقــة االســتحواذ، حيــث تمثــل زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء مــا نســبته )5٫22%(مــن 
رأس مــال شــركة عطــاء الحالــي وتمثــل مــا نســبته )4٫96%( مــن رأس مــال شــركة عطــاء بعــد صفقــة االســتحواذ. عــاوة علــى ذلــك، فــإن ســعر 
ســهم شــركة عطــاء عرضــة لانخفــاض فــي حــال لــم ينجــح ضــم أعمــال التقريــر المالــي واإلداري لشــركة عطــاء وشــركة نبعــة واســتكمال صفقــة 
االســتحواذ بشــكل فّعــال، و/أو لــم تحقــق شــركة عطــاء الفوائــد المســتهدفة مــن صفقــة االســتحواذ بالســرعة أو بالحجــم المتوقــع مــن قبــل مجلــس 
إدارة شــركة عطــاء ، و/أو لــم يتطابــق تأثيــر صفقــة االســتحواذ علــى النتائــج الماليــة مــع توقعــات مجلــس إدارة شــركة عطــاء ، و/أو غيرهــا مــن 
العوامــل االقتصاديــة و/أو التجاريــة. وتبعــاً لذلــك، مــن الممكــن أن يختلــف ســعر ســهم شــركة عطــاء وقــت إتمــام صفقــة االســتحواذ بشــكل كبيــر 
عــن ســعره فــي وقــت إصــدار هــذا التعميــم ممــا ســيؤثر علــى قيمــة شــركة عطــاء الســوقية. إن عــدم قــدرة شــركة عطــاء علــى التعامــل مــع هــذه 

االنعكاســات المحتملــة وإدارتهــا بشــكل فعــال ســيؤدي إلــى التأثيــر الســلبي علــى أعمــال شــركة عطــاء ونتائجهــا الماليــة وســعر ســهمها. 

ــة  ــوق مقارن ــي الس ــه ف ــاء وارتفاع ــركة عط ــهم ش ــعر س ــم س ــة بتقيي ــر المتعلق 2-4-4   المخاط
ــع ــة البي ــي اتفاقي ــه ف ــق علي ــاء المتف ــركة عط ــهم ش ــعر س بس

بحســب اتفاقيــة البيــع، اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة أربعــة وأربعــون ريــال ســعودي 
وثمانــي هلــات )44٫08( للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســعر ســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية 
)ســوق األوراق الماليــة الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 يــوم( تــداول بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة 
المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة(، خــال فتــرة التــداول 
مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـــ )الموافــق 2021/06/20م(. وبنــاء علــى ذلــك تم احتســاب عدد األســهم 
التــي ســوف تصــدر فــي شــركة عطــاء لصالــح شــركاء شــركة نبعــة بعــدد مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم 
عــادي )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة التقييــم، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )4-6( »تقييــم شــركة نبعــة« مــن هــذا التعميــم(. تجدر اإلشــارة إلى 
أنــه بعــد االتفــاق علــى ســعر ســهم شــركة عطــاء الموضــح أعــاه، تــم اســتكمال إجــراءات صفقــة االســتحواذ األخــرى مثــل اتفاقيــة البيــع ومناقشــة 
شــروطها التجاريــة والقانونيــة، اســتكمال إجــراءات تجهيــز المســتندات المطلوبــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى الموافقــات الازمــة، 
والبــدء فــي مراجعــة المســتندات مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة، والحصــول علــى موافقــات الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة. خــال 
تلــك الفتــرة مــا بيــن االتفــاق علــى ســعر الســهم، وتوقيــع اتفاقيــة البيــع واســتكمال اإلجــراءات المطلوبــة الكتمــال صفقــة االســتحواذ، شــهد ســعر 
ســهم شــركة عطــاء ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي الســوق حيــث بلــغ ســعر ســهم شــركة عطــاء كمــا فــي تاريــخ 1443/11/01هـــ الموافــق 2022/05/31م 
)آخــر يــوم تــداول يســبق نشــر هــذا التعميــم( مبلــغ وقــدره )54٫80( ريــال ســعودي )أي زيــادة قدرهــا 24٫3% عــن الســعر المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة 
البيــع(. يوضــح الجــدول التالــي ســعر ســهم شــركة عطــاء فــي فتــرات مختلفــة بالمقارنــة مــع ســعر ســهم شــركة عطــاء المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة البيــع

الجدول 2-5  سعر سهم شركة عطاء في فترات مختلفة بالمقارنة مع سعر سهم شركة عطاء المتفق عليه في اتفاقية البيع

سعر السهمالحدث
)ريال سعودي(

نسبة الفرق مقارنة بسعر سهم 
شركة عطاء المتفق عليه في 

اتفاقية البيع

المسودة األولى التفاقية البيع )بتاريخ 1443/03/12هـ 
50٫6%66٫40الموافق 2021/10/18م( 

عند توقيع اتفاقية البيع )بتاريخ 1443/05/09هـ 
45٫9%64٫30الموافق 2021/12/13م(

سعر سهم شركة عطاء في أقرب تاريخ إغاق )بتاريخ 
24٫3%1443/11/0154٫80هـ الموافق 2022/05/31م(

تجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر ســهم شــركة عطــاء عرضــة للزيــادة أو االنخفــاض حتــى تاريــخ اكتمــال صفقــة االســتحواذ )أي التاريــخ الــذي تتــم فيــه 
إصــدار األســهم الجديــدة لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن(، ولــم تنــص اتفاقيــة البيــع علــى أنــه ســوف يتــم تغييــر عــدد األســهم الجديــدة بنــاء 
علــى ذلــك، كونــه تــم اعتمــاد ســعر ســهم شــركة عطــاء وتقييــم شــركة نبعــة كمــا فــي اتفاقيــة البيــع الموقعــة بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 
2021/12/13م( )االتفــاق النهائــي للمضــي قدمــاً فــي صفقــة االســتحواذ(. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســيتم االعتمــاد علــى ســعر ســهم شــركة عطــاء 
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المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة البيــع، وبالتالــي ســوف يتــم إصــدار )2٫087٫215( ســهم عــادي لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، وعليــه ســوف 
يتــم تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم شــركة عطــاء الحاليــة والبالغــة )40٫000٫000( ســهم عــادي، باإلضافــة إلــى األســهم الجديــدة )والبالغــة 
ــم  ــن يت ــغ )42٫087٫215( ســهم عــادي. ول ــة االســتحواذ يبل ــام صفق ــد إتم ــي عــدد أســهم لشــركة عطــاء بع 2٫087٫215 ســهم عــادي( وبإجمال
تقســيم األربــاح المســتقبلية علــى عــدد أســهم شــركة عطــاء فــي حــال تــم اعتمــاد ســعر ســهم شــركة عطــاء فــي تاريــخ 1443/11/01هـــ الموافــق 
2022/05/31م )آخــر يــوم تــداول يســبق نشــر هــذا التعميــم( والــذي فــي حــال كان معتمــداً ســيصبح إجمالــي عــدد أســهم شــركة عطــاء بعــد إتمــام 
صفقــة االســتحواذ )41٫679٫061( ســهم عــادي )عــدد األســهم الحاليــة )40٫000٫000( ســهم عــادي مضافــاً إليــه األســهم الجديــدة بنــاء علــى 
ســعر ســهم شــركة عطــاء البالــغ )54٫80( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، أي )1٫679٫061( ســهم عــادي(. وبالتالــي عــدم االعتمــاد علــى ســعر 
ســهم شــركة عطــاء كمــا فــي تاريــخ 1443/11/01هـــ الموافــق 2022/05/31م )آخــر يــوم تــداول يســبق نشــر هــذا التعميــم( وفــي حــال اســتمرار 
ارتفــاع ســعر ســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( مقارنــة بســعر ســهم شــركة عطــاء المتفــق عليــه فــي 
اتفاقيــة البيــع قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تقســيم األربــاح علــى عــدد أكبــر مــن األســهم، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض ربحيــة 

كل ســهم للمســاهمين الحالييــن علــى خلفيــة أنــه ســيتم تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم أكثــر.

2-4-5   المخاطر المتعلقة بتقييم شركة نبعة المتفق عليه في اتفاقية البيع   

بحســب اتفاقيــة البيــع، اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم شــركة نبعــة بقيمــة اثنــان وتســعون مليــون واثنــا عشــر ألــف وخمســمائة واثنــان وثمانــون 
)92٫012٫582( ريــال ســعودي )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة التقييــم، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )4-6( »تقييــم شــركة نبعــة« مــن هــذا 
التعميــم(. وقــد تتغيــر القيمــة العادلــة لشــركة نبعــة مــن وقــت التقييــم حتــى إتمــام صفقــة االســتحواذ، وفــي حــال كانــت القيمــة العادلــة لشــركة نبعــة 
أقــل مــن التقييــم المتفــق عليــه، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تقســيم األربــاح علــى عــدد أكبــر مــن األســهم، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض ربحيــة كل ســهم 

للمســاهمين الحالييــن علــى خلفيــة أنــه ســيتم تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم أكثــر.

ويعــد تقييــم شــركة نبعــة لصفقــة االســتحواذ أعلــى تقييــم لشــركة نبعــة مقارنــة بتقييــم شــركة نبعــة عندمــا تــم االســتحواذ عليهــا ســابقاً )المعــروف 
قيمتهــا(، ويوضــح الجــدول التالــي تقييــم شــركة نبعــة عندمــا تــم االســتحواذ عليهــا ســابقاً ومعــدل الزيــادة فــي تقييــم شــركة نبعــة لصفقــة االســتحواذ 

مقارنــة بتقييــم شــركة نبعــة عندمــا تــم االســتحواذ عليهــا ســابقاً. 

الجــدول 2-6  تقييــم شــركة نبعــة عندمــا تــم االســتحواذ عليهــا ســابقاً ومعــدل الزيــادة فــي تقييــم شــركة نبعــة لصفقــة االســتحواذ مقارنــة بتقييــم 
شــركة نبعــة لصفقــات االســتحواذ الســابقة

تقييم شركة نبعة عندما تم االستحواذ صفقات االستحواذ السابقة
عليها سابقًا )ريال سعودي(

نسبة الفرق مقارنة بتقييم شركة نبعة 
المتفق عليه في اتفاقية البيع )%(

غير معروف القيمةتغيير الملكية )1434هـ(

64٫3%56٫000٫000تغيير الملكية )1439هـ(

بدون مقابل )تنازل(تغيير الملكية )1440هـ(

43٫8%64٫000٫000تغيير الملكية )1441هـ(

تغيير الملكية )بيع كامل حصص شركة 
المجموعة العربية لصالح شركاء شركة نبعة( 

)1442هـ(
67٫600٫000%36٫1

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســيتم االعتمــاد علــى تقييــم شــركة نبعــة المتفــق عليــه فــي اتفاقيــة البيــع، وبالتالــي ســوف يتــم إصــدار )2٫087٫215( ســهم 
عــادي لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، وعليــه ســوف يتــم تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم شــركة عطــاء الحاليــة والبالغــة )40٫000٫000( 
ــة  ــام صفق ــد إتم ــي عــدد أســهم لشــركة عطــاء بع ــة 2٫087٫215 ســهم عــادي( وبإجمال ــدة )والبالغ ــى األســهم الجدي ــة إل ســهم عــادي، باإلضاف
االســتحواذ يبلــغ )42٫087٫215( ســهم عــادي، ولــن يتــم االعتمــاد علــى تقييــم شــركة نبعــة لصفقــات االســتحواذ الســابقة علــى شــركة نبعــة، ســيؤدي 
ذلــك إلــى تقســيم األربــاح علــى عــدد أكبــر مــن األســهم، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض ربحيــة كل ســهم للمســاهمين الحالييــن علــى خلفيــة أنــه ســيتم 

تقســيم األربــاح علــى عــدد أســهم أكثــر.
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2-4-6   المخاطر المتعلقة بتغيير هيكل ملكية شركة نبعة  

بتاريــخ 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم )»مذكــرة التفاهــم«( بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة 
المجموعــة العربيــة لشــراء كامــل األســهم فــي شــركة المجموعــة العربيــة والبالــغ عددهــا عشــرون مليــون )20٫000٫000( ســهم )»االســتحواذ«(، 
ــة  ــن قيم ــا نســبته )75%( م ــم ســداد م ــى أن يت ــال ســعودي )»قيمــة االســتحواذ«(. عل ــون )230٫000٫000( ري ــون ملي ــان وثاث ــل مائت ــك مقاب وذل
االســتحواذ نقــداً، وإصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة عطــاء لمســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل )25%( المتبقيــة مــن قيمــة االســتحواذ.

وبتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 2021/05/23م( تــم االتفــاق بيــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة علــى تمديــد مــدة مذكــرة التفاهــم 
لمــدة 90 يــوم عمــل إضافيــة، تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء المــدة األصليــة لمذكــرة التفاهــم.

وبتاريــخ 1442/12/22هـــ )الموافــق 2021/08/01م( تــم توقيــع ملحــق لمذكــرة التفاهــم )»الملحــق«( حيــث اتفــق األطــراف علــى تعديــل هيكلــة 
عمليــة االســتحواذ حيــث يتــم ســداد مــا نســبته )60%( مــن قيمــة االســتحواذ نقــداً، علــى أن يتــم ســداد )40%( المتبقيــة مــن قيمــة االســتحواذ عــن 
طريــق إصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة عطــاء لمصلحــة بعــض مســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل االســتحواذ علــى شــركة نبعــة والتــي 
تــم فصلهــا مــن ملكيــة شــركة المجموعــة العربيــة بالكامــل إلــى بعــض مــن مســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة الذيــن ســيتم إصــدار أســهم جديــدة 

فــي شــركة عطــاء لمصلحتهــم. ويوضــح الجــدول التالــي ملكيــة شــركة نبعــة قبــل وبعــد توقيــع الملحــق.

الجدول 2-7  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية قبل توقيع الملحق بتاريخ 1441/07/02هـ )الموافق 2020/02/26م(: 

عدد الشريك
الحصص

القيمة االسمية 
للحصة

 )ريال سعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية )%(

شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب 
100%5001٫000500٫000القابضة

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وبتاريــخ 1442/12/22هـــ )الموافــق 2021/08/01م( تــم تعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة بتعديــل قيمــة الحصــص مــن )1٫000( ريــال ســعودي 
للحصــة الواحــدة إلــى )10( ريــال ســعودي.

الجدول 2-8   هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية بعد توقيع الملحق بتاريخ 1442/12/22هـ )الموافق 2021/08/01م(:

عدد الحصصالشريك
القيمة االسمية 

للحصة
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية )%(

59٫78%29٫89110298٫910شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة واالستثمار

22٫76%11٫38010113٫800شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

14٫35%7٫1741071٫740أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي

0٫72%359103٫590عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد إبراهيم سعد الشنيفي

100%500.000-50.000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 
ولمزيد من التفاصيل حول ملكية شركة نبعة، يرجى مراجعة القسم رقم )4-1-2( »تاريخ شركة نبعة وتطور رأس مالها« من هذا التعميم.
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وبتاريخ 1442/12/29هـ )الموافق 2021/08/08م( تم توقيع اتفاقية بيع وشراء األسهم بين كل من شركة عطاء ومساهمي شركة المجموعة العربية 
تنتقل بموجبها كامل أسهم شركة المجموعة العربية إلى شركة عطاء مقابل )138٫000٫000( ريال سعودي والتي تساوي )60%( من قيمة االستحواذ. 
 ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة، يرجى مراجعة القســم رقم 

)10-8( »االتفاقيات والوثائق الخاصة باالستحواذ على شركة المجموعة العربية« من هذا التعميم.

ــة  ــن شــركة عطــاء وشــركة المجموع ــن كل م ــع وشــراء الحصــص بي ــة بي ــع اتفاقي ــم توقي ــق 2021/12/13م( ت ــخ 1443/05/09هـــ )المواف وبتاري
العربيــة، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة عطــاء، والشــركاء البائعيــن فــي شــركة نبعــة تنتقــل بموجبهــا كامــل الحصــص فــي شــركة نبعــة لصالــح 
شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل إصــدار عــدد )2٫087٫215( ســهم جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة إجماليــة تبلــغ )92٫012٫582( ريــال ســعودي. 
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تفاقيــة بيــع وشــراء الحصــص بيــن كل مــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة والشــركاء البائعيــن فــي شــركة 

نبعــة، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )6( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذا التعميــم.

2-4-7   المخاطر المرتبطة باالعتماد على البيانات غير الواردة في هذا التعميم

قــد تتنــاول بعــض المصــادر اإلشــارة الــى تفاصيــل ماليــة و/أو تجاريــة تتعلــق بشــركة نبعــة وصفقــة االســتحواذ بشــكل مفصــل والتــي قــد ال تفصــح 
عــن العديــد مــن المخاطــر ذات العاقــة الــواردة فــي هــذه التعميــم. وينبغــي علــى المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى هــذه المصــادر بمفردهــا أو 
االعتمــاد عليهــا مــن األســاس. كمــا ينبغــي علــى المســاهمين أخــذ جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم فــي االعتبــار قبــل التصويــت علــى 
قــرار زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء. كمــا قــد تشــمل هــذه المصــادر أو غيرهــا تصريحــات لــم تُنســب بشــكل مباشــر و/أو قــد تنســب بصــورة غيــر 
صحيحــة إلــى أعضــاء فــي مجلــس ادارة شــركة عطــاء ولمســؤوليها و/أو موظفيهــا، و/أو قــد تشــمل تقاريــر غيــر صحيحــة عــن تصريحــات قدمهــا 
و/أو قــد يقدمهــا أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء و/أو مســؤوليها و/أو موظفيهــا، و/أو قــد تشــمل تلــك المصــادر تصريحــات مضللــة بســبب 
إغفــال ذكــر معلومــات قدمتهــا شــركة عطــاء و/أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا و/أو مســؤوليها و/أو موظفيهــا. لذلــك ينبغــي أن يعتمــد المســاهمين فقــط 
علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عنــد اتخــاذ أي قــرار بشــأن قبــول زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء و/أو عــدم قبــول ذلــك، كمــا يجــب علــى 
المســاهمين – فــي حــال وجــود شــك مــا- حــول صفقــة االســتحواذ وعمليــة زيــادة رأس المــال الحصــول علــى استشــارة خاصــة مــن قبــل مستشــار 

مالــي مســتقل مرّخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.

٢-5   المخاطــر المتعلقــة بالتغييــر فــي ملكيــة المســاهمين الحالييــن وانخفــاض 
القــوة التصويتــة لألســهم

2-5-1   المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم شركة عطاء

تمثــل نســبة زيــادة رأس المــال )5٫22%( مــن رأس مــال شــركة عطــاء قبــل زيــادة رأس المــال ونســبة )4٫96%( بعــد زيــادة رأس المــال، وال يوجــد 
مــا يلــزم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بعــدم بيــع األســهم الجديــدة التــي ســوف تصــدر لصالحهــم وذلــك بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر والتــي تمتــد تمتــد 
لمــدة اثنــى عشــر )12( شــهًرا مــن تاريــخ قيــد األســهم الجديــدة فــي شــركة عطــاء لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن. وعليــه، فإنــه تجــدر اإلشــارة 
إلــى الخطــر المســتمر علــى شــركة عطــاء المتمثــل فــي بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي شــركة عطــاء بعــد زيــادة رأس المــال ال ســيما مــن قبــل كبــار 
المســاهمين فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، كمــا ال يوجــد ضمــان بعــدم بيــع عــدد 
أســهم كبيــر مــن قبــل عمــوم المســاهمين فــي أي وقــت مــن األوقــات. وإن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، 

ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى ســعر ســهم شــركة عطــاء وقــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعرها فــي الســوق. 

2-5-2   المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح

ال يمكــن لشــركة عطــاء كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم، تحديــد حجــم األربــاح التــي ســتعلنها شــركة عطــاء وشــركة نبعــة أو توزعهــا، ألن هــذا يعتمــد 
علــى عــدد مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الوضــع االقتصــادي واألداء التشــغيلي والمالــي واآلفــاق المســتقبلية لشــركة 
عطــاء. تخضــع قــدرة شــركة عطــاء علــى توزيــع أرباحهــا أيًضــا لتوزيعــات األربــاح التــي تتلقاهــا مــن شــركة نبعــة. كمــا ســيكون لمجلــس إدارة شــركة 
عطــاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ أيًضــا الســلطة التقديريــة المطلقــة لتوزيــع أي أربــاح، واإلعــان عــن عمليــات التوزيــع، وتحديــد حجــم هــذه 

األربــاح، وتحديــد توقيــت هــذه اإلعانــات والتوزيعــات. 
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يخضــع توزيــع األربــاح فــي شــركة عطــاء لقيــود، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، األداء المالــي لشــركة عطــاء، والمتطلبــات النظاميــة 
المعمــول بهــا، وتوافــر احتياطيــات كافيــة قابلــة للتوزيــع، وااللتزامــات والقيــود المفروضــة علــى أي اتفاقيــات تمويــل واتفاقيــات مشــتركة، وتوافــر 
أمــوال فائضــة عــن حاجــة العمليــات التجاريــة، والقــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة المســتحقة. والجديــر بذكــر أن إتمــام صفقــة االســتحواذ 

ال يترتــب عليــه التزامــات أو قيــود مفروضــة علــى توزيــع األربــاح.

لذلــك، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن شــركة عطــاء ســتعلن أو تــوزع األربــاح فــي أي وقــت بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، وليــس هنــاك مــا يضمــن حجــم 
األربــاح، إن وجــدت، والتــي ســوف تعلنهــا شــركة عطــاء أو توزعهــا فــي أي ســنة ماليــة معينــة. وعــاوة علــى ذلــك، ليــس هنــاك مــا يضمــن إمكانيــة 
حصــول مســاهمي شــركة عطــاء علــى أربــاح أو اســتحقاقهم ألربــاح معادلــة لتلــك التــي وزعتهــا شــركة عطــاء أو شــركة نبعــة فــي الماضــي. وأخيــراً، 
قــد يتــم تعديــل سياســة توزيــع األربــاح مــن جانــب شــركة عطــاء مــن وقــت آلخــر بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، ممــا قــد يؤثــر علــى توفــر وطريقــة 

وتوقيــت أي توزيعــات.

2-5-٣   المخاطر المتعلقة بانخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االستحواذ

تعتمــد األربــاح المســتقبلية لســهم شــركة عطــاء علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا ربحيــة شــركة عطــاء وتمّكنهــا مــن المحافظــة علــى مركزهــا المالــي 
الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية، واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. إضافــة إلــى ذلــك قــد تــؤدي صفقــة االســتحواذ وزيــادة رأس المــال إلــى انخفــاض 
ــادة رأســمالها. وفــي كل  ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح شــركة عطــاء ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزي
ــي  ــة الســهم ستســتمر ف ــأن ربحي ــان ب ــة وال يوجــد أي ضم ــة االفتراضي ــم المالي ــي القوائ ــا ف ــة الســهم كم ــى ربحي ــاد عل األحــوال ال يجــب االعتم
هــذه المســتويات أو ســترتفع، فهــي عرضــة للتغييــر فــي أي وقــت ويعتمــد ذلــك بشــكل كبيــر علــى األداء المالــي لشــركة عطــاء بعــد إتمــام صفقــة 

االســتحواذ.

ــة  ــوة التصويتي ــاض الق ــن وانخف ــاهمين الحاليي ــة المس ــر ملكي ــة بتغيي ــر المتعلق 2-5-4   المخاط
المصاحبــة لذلــك

بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ وإصــدار األســهم الجديــدة لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، ســتنخفض نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة عطــاء )باســتثناء 
بــدر ناصــر محمــد العليــوي( إلــى نســبة )95٫04%( والتــي كانــت قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ )100%( مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر لشــركة 
عطــاء. لذلــك، ســتنخفض قــدرة مســاهمي شــركة عطــاء علــى التأثيــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا مســاهمو شــركة عطــاء، مثــل انتخــاب مجلــس 
إدارة شــركة عطــاء والقــرارات االســتراتيجية الهامــة األخــرى لشــركة عطــاء، وباإلضافــة إلــى ذلــك ســوف تنخفــض حصتهــم مــن صافــي أربــاح شــركة 

عطــاء كونهــا ســوف تقســم علــى عــدد أكبــر مــن األســهم، بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ. 
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3-  معلومات عن السوق والقطاع 

3-١  المقدمة

لقــد أُجريــت دراســة الســوق حــول قطــاع التعليــم مــن مرحلــة »ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر« فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
ِقبــل شــركة مايڤــن إنڤســتمنت بارتنــرز منطقــة حــرة - ذ.م.م )»شــركة مايڤــن«( بنــاء علــى طلــب شــركة عطــاء بهــدف جمــع آراء األطــراف الخارجيــة 
ــة  ــات ُمســجلة الملكي ــى قواعــد بيان ــة الوصــول إل ــور، وإمكاني ــرة للجمه ــات المتوف ــن البيان ــد اســتخدمت شــركة مايڤ ــي الســوق. ولق المســتقلة ف
ومدفوعــة، إلــى جانــب االســتفادة مــن المعلومــات المنشــورة مــن ِقبــل مصــادر موثوقــة. وفــي بعــض الســيناريوهات التــي ال تتوافــر فيهــا المعلومــات 
المباشــرة؛ اعتمــدت شــركة مايڤــن علــى االفتراضــات المنطقيــة لتقديــر البيانــات. وال تضمــن البيانــات االستشــرافية والتوقعــات الــواردة فــي هــذا 

القســم األداء المســتقبلي لشــركة نبعــة.

3-٢  نظرة عامة على اقتصاد المملكة

٣-2-1  توقعات االقتصاد الكلي

فــي عــام 2020م توقفــت عجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بســبب جائحــة كورونــا والتراجــع الحــاد ألســعار النفــط. وفــي 
رة للنفــط )أوبــك( والــدول المنتجــة  أبريــل 2020م وافقــت المملكــة علــى خفــض إنتــاج النفــط كجــزء مــن االتفــاق المبــرم مــع منظمــة الــدول الُمصــدِّ
األخــرى مــن أجــل التعويــض عــن انخفــاض الطلــب وتحقيًقــا الســتقرار ســوق النفــط العالميــة. كمــا أن التدابيــر الُمتَّخــذة الحتــواء الفيــروس مــن 
االنتشــار قــد أدت إلــى االنخفــاض الحــاد فــي االســتهاك واالســتثمار الخــاص، ال ســيما فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020م. ومــن المتوقــع أن يشــهد 
ــعية وانتعــاش الطلــب الداخلــي والخارجــي مــرة  االقتصــاد تعافًيــا ملحوًظــا خــال عــام 2022م، ويأتــي هــذا التعافــي مدعوًمــا بسياســة نقديــة توسُّ

أخــرى إلــى جانــب اإلصاحــات الهيكليــة التــي تهــدف إلــى تنــوع االقتصــاد بعيــًدا عــن قطــاع الهيدروكربــون.

أظهــرت التقديــرات الفعليــة والمبكــرة للناتــج المحلــي اإلجمالــي -المعلنــة مــن جانــب الهيئــة العامــة لإلحصــاء- أن القطــاع غيــر النفطــي سيشــهد 
نمــًوا قوّيًــا فــي عــام 2021م.

الشكل 3-1  الناتج المحلي اإلجمالي االسمي في المملكة العربية السعودية 2015م- توقعات 2023م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء عن الناتج المحلي اإلجمالي والمؤشرات الديموغرافية وتقارير اإلجماع

ي
ود

سع
ل 

ريا
ار 

لي
م



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٤١

العودة إلى جدول المحتويات

مــن المتوقــع أن تشــهد ثاثــة قطاعــات بالمملكــة نمــًوا أعلــى: »العقــارات«، و»الصناعــات )غيــر النفطيــة(«، و»تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم 
والفنــادق«. ونتيجــة لذلــك فمــن المرجــح أن يصــل النمــو العــام للناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 1٫8% خــال عــام 2021م. وخــال هــذه الفتــرة مــن 
المرجــح أن يتراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي للنفــط بصــورة هامشــية بنحــو 0٫7% ســنوّيًا، مــع ماحظــة ارتفــاع النمــو غيــر النفطــي بنســبة %3٫5، 

ويرجــع ذلــك فــي األســاس إلــى ارتفــاع نمــو القطــاع الخــاص غيــر النفطــي بنحــو %4٫4.

الشكل 3-2  الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي في المملكة العربية السعودية، نسبة التغير، 2015م- توقعات 2023م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء عن الناتج المحلي اإلجمالي والمؤشرات الديموغرافية وتقارير اإلجماع

3-3  نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة

مقدمة 

يُعــدُّ قطــاع التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية واحــًدا مــن أكبــر قطاعــات التعليــم بمنطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي، ويمثــل جــزًءا أساســّيًا مــن 
رؤيــة الســعودية 2030. وتطمــح المملكــة نحــو تحقيــق اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، لذلــك ينصــب تركيزهــا علــى إنشــاء منظومــة عمــل تعــزز تنميــة 
المهــارات والتعلـّـم مــن أجــل وظائــف المســتقبل. وفــي هــذا المســعى تـُـدرك حكومــة الســعودية أهميــة قطــاع التعليــم؛ لــذا تذهــب معظــم مخصصــات 
الميزانيــة فــي كلِّ عــام نحــو االســتثمار وفــي قطــاع التعليــم. فــي عــام 2022م خصصــت المملكــة 185 مليــار ريــال ســعودي للتعليــم، وهــو مــا يمثــل 

19٫37% مــن إجمالــي الميزانيــة.

بــدًءا مــن عــام 2020م بلــغ عــدد المــدارس فــي المملكــة 29٫431 مدرســة، وبلــغ عــدد الطــاب 6٫8 مليــون طالــب فــي مراحــل ريــاض األطفــال 
واالبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة. وبالرغــم مــن ذلــك يحتــاج النمــو الســكاني المتزايــد فــي البــاد إلــى توفيــر أماكــن إضافيــة لنحــو 1٫1 إلــى 2٫1 
مليــون طالــب بحلــول عــام 2030م. مــن المتوقــع أن يــزداد عــدد ســكان المملكــة مــن 34٫8 مليــون فــي عــام 2020م إلــى 44٫9 مليــون عــام 2030م، 

بزيــادة حوالــي 18٫2% أو حوالــي 6 مليــون فــي قطــاع التعليــم مــن ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر.  

الهيكل التنظيمي 

تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بنظــام حكــم مركــزي. وتتحمــل الحكومــة المركزيــة مســؤولية اتخــاذ جميــع القــرارات المتعلقــة بالتعليــم، وقــد 
أنشــأت جهــات عامــة مخصصــة-وزارة التعليــم والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي لإلشــراف علــى أنشــطة التعليــم. 

وزارة التعليــم هــي الجهــة التنظيميــة األساســية للتعليــم مــن ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر. تتحمــل الــوزارة مســؤولية تمويــل نظــام 
المــدارس العامــة، وتشــرف علــى المــدارس العامــة والخاصــة مــن خــال إدارات ومديريــات التعليــم ومكاتــب التعليــم فــي جميــع أنحــاء البــاد. 
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ــة التعليــم  تحــدد وزارة التعليــم جميــع السياســات التعليميــة ومعاييــر توظيــف المدرِّســين والمناهــج الدراســية الوطنيــة والكتــب الدراســية لمرحل
العــام. كمــا تُنظــم المــدارس الســعودية المملوكــة للقطــاع الخــاص، والتــي يجــب أن تقــوم بتدريــس المنهــج المحلــي، وأن تلتــزم بعــدة شــروط، مثــل: 

العمــل كمؤسســات أحاديــة الجنــس )باســتثناء ريــاض األطفــال ودور الحضانــة(.

معدالت االلتحاق

بحلــول عــام 2020م بلــغ عــدد الطــاب فــي المراحــل التعليميــة مــن ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
6٫8 مليــون طالــب. شــكلت معــدالت االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة أكثــر مــن 49% مــن إجمالــي معــدالت االلتحــاق بالمــدارس. ويهيمــن التعليــم 
العــام علــى التعليــم الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث شــكل نســبة 88% مــن إجمالــي معــدالت االلتحــاق بالمــدارس فــي عــام 2020م. 
وازدادت حصــة المــدارس العامــة، إال أن ذلــك يعــزي ألن معــدالت االلتحــاق بالقطــاع العــام قــد انخفضــت بمعــدل أقــل مــن القطــاع الخــاص. وقــد 
انخفضــت معــدالت االلتحــاق بالقطــاع الخــاص مــن 0٫93 مليــون طالــب إلــى 0٫8 مليــون طالــب خــال الفتــرة 2015م - 2020م. ومــن المتوقــع أن 
تــزداد معــدالت االلتحــاق وفًقــا لمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره 6٫0% خــال األعــوام 2020م - 2023م، ليصــل إجمالــي معــدالت االلتحــاق إلــى 
8٫1 مليــون طالــب فــي زيــادة عــن المعــدل الحالــي الــذي وصــل إلــى 6٫8 مليــون طالــب فــي مراحــل مــا قبــل التعليــم االبتدائــي والتعليــم االبتدائــي 

والثانــوي.  

المعلمين ونسبة الطالب إلى المعلمين

انخفــض عــدد المعلميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية عبــر المراحــل التعليميــة المختلفــة؛ وبالرغــم مــن ذلــك كان االنخفــاض أكثــر وضوًحــا فــي 
مرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي، حيــث ســجل انخفاًضــا ســنوّيًا قــدره 6٫9% خــال أعــوام 2015م - 2020م. وقــد أدى هــذا االنخفــاض إلــى 

زيــادة نســبة الطــاب فــي مقابــل المعلميــن، ممــا أثــر ســلبّيًا علــى جــودة التعليــم فــي جميــع المراحــل. 

الجدول 3-1  عدد المعلمين ونسبة الطاب إلى المعلمين من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر في المملكة العربية السعودية

2020م2019م2018م2017م2016م2015م

672٫7624٫3569٫8533٫8487٫5469٫6عدد المعلمين )باآلالف(

10٫711٫111٫712٫714٫214٫5نسبة الطاب في مقابل المعلمين

المصدر: منظمة اليونسكو، وزارة التعليم، تحليل مايڤن 

المنافسة في قطاع التعليم

يوجــد أكثــر مــن 4٫331 مــدارس خاصــة تعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية عبــر مســتوى التعليــم مــن ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الثانــي 
عشــر. ومــن بيــن هــذه المــدارس الخاصــة هنــاك 2٫824 مــدارس للبنــات، فــي حيــن أن 1٫507 مــدارس متبقيــة هــي مــدارس للبنيــن.

يشــمل التعليــم الخــاص الســعودي مــدارس تعمــل فــي مناهــج دراســية مختلفــة، بمــا فــي ذلــك المناهــج األمريكيــة والبريطانيــة والهنديــة واألســترالية. 
ومــع ذلــك يتــم تعزيــز الســوق مــن ِقبــل عــدد قليــل فقــط مــن العامــات التجاريــة للمــدارس الخاصــة، مثــل: المــدارس البريطانيــة الدوليــة فــي جــدة، 
مجموعــة جيمــس للتعليــم، ومــدارس المجموعــة العالميــة )ISG(، وشــركة معــارف للتعليــم والتدريــب، مجمــع مــدارس المملكــة، وشــركة ســابيس 

للخدمــات التعليميــة، والمــدارس األمريكيــة الدوليــة، وشــركة عطــاء.

وفضــلًا عــن مؤسســات التعليــم الخاصــة التــي تــم إنشــاؤها بالفعــل؛ قامــت المملكــة بترخيــص شــركات تعليــم أجنبيــة جديــدة لبنــاء وتشــغيل المــدارس 
فــي المملكــة. وفــي النصــف األول مــن عــام 2019م حصلــت تســع شــركات تعليميــة أجنبيــة جديــدة، بمــا فــي ذلــك كليــة نياغــارا بكنــدا، وشــركة 
أســيل، وشــركة ناشــيونال جيوغرافيــك للتعليــم، ومؤسســة كيرتــك، وشــركة البديهيــة التعليميــة، ومؤسســة التعليــم أولًا، وغيرهــا مــن الشــركات علــى 

تراخيــص المســتثمرين مــن ِقبــل وزارة االســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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الجدول 3-2  المشهد التنافسي للمدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية

الفروع في الفروعاسم المدارس
الرياض

الحصة 
السوقية )عدد 

الطالب(
المنهجااللتحاق

السعودي، األمريكي، البريطاني، 4٫938٫965%1313شركة عطاء
الهندي، الفرنسي

 )»MSC«( شركة مدارس المتقدمة
السعودي، األمريكي، الدولي، المصري~3٫125٫000%2116)مجموعة المدارس المتقدمة(

شركة معارف القابضة للتعليم 
السعودي، الدولي، المصري~2٫923٫000%162والتدريب

الهندي~1٫814٫500%10المدارس الهندية الدولية في الدمام

األمريكي، السعودي~1٫713٫300%97الشركة الوطنية للتربية والتعليم

~1٫310٫000%191مدارس الحصان الدولية
المدارس الوطنية: المناهج العربية 
للمدارس الدولية: الشهادة الدولية 
العامة للتعليم الثانوي - مستوى أ

المناهج البريطانية واألمريكية~1٫310٫000%55شركة تدريس القابضة

السعودي، األمريكي، الهندي~1٫29٫885%77المجموعة العربية للتعليم والتدريب

السعودي، األمريكي~1٫08٫000%104شركة الخليج للتدريب والتعليم

مخصص لنظام سابيس~0٫64٫500%42شركة سابيس للخدمات التعليمية

~0٫54٫000%77مجمع مدارس المملكة

البرنامج السعودي )الصف العاشر 
إلى الثاني عشر( والدولي من رياض 

األطفال الذي يؤدي إلى الدبلوم 
األمريكي في الصفوف 12-9

~0٫54٫000%61مجموعة الرواد
السعودي، الشهادة الدولية العامة 

للتعليم الثانوي، واختبار سات

~0٫54٫000%60مدارس المجموعة العالمية
المنهج الدراسي الوطني في إنكلترا 
وويلز )الشهادة الدولية العامة للتعليم 

الثانوي(؛ األمريكي

Maven Analysis المصدر: شركة
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صفقة االستحواذ

٠٤
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٤-  صفقة االستحواذ

٤-١  نبذة عن عمليات شركة نبعة

4-1-1  التأسيس وهيكل الملكية

شــركة نبعــة التعليميــة وهــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010256096 وتاريــخ 1429/09/09هـــ 
)الموافــق 2008/09/10م( ويقــع مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، يبلــغ رأس مــال شــركة نبعــة التعليميــة خمســمائة 
ألــف )500٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســين ألــف )50٫000( حصــة عاديــة بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت للحصــة الواحــدة. 

ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل الملكيــة فــي شــركة نبعــة التعليميــة كمــا فــي تاريــخ هــذه التعميــم.

الجدول 4-1  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية كما في تاريخ هذا التعميم

عدد الحصصالشريك
القيمة االسمية 

للحصة
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

شركة مجموعة ادكس القابضة 
59٫78%29٫89110298٫910للتجارة واالستثمار

22٫76%11٫38010113٫800شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

14٫35%7٫1741071٫740أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي

0٫72%359103٫590عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد براهيم سعد الشنيفي

100%500٫000-50٫000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

كما يبين الجدول التالي تفاصيل ملكية شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة واالستثمار

الجدول 4-2  هيكل ملكية شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة واالستثمار كما في تاريخ هذا التعميم

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

70%70٫00010700٫000عبدالله مشبب علي الشهري

30%30٫00010300٫000عبدالرحمن مشبب علي الشهري

100%1٫000٫000-100٫000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 
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وكما يبين الجدول التالي تفاصيل ملكية شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

الجدول 4-3  هيكل ملكية شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده كما في تاريخ هذا التعميم

القيمة االسمية للسهمعدد األسهمالمساهم
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

6٫25%625٫000106٫250٫000عبدالله ناصر النابت 

6٫25%625٫000106٫250٫000سلطان ناصر النابت

6٫25%625٫000106٫250٫000محمد ناصر النابت

6٫25%625٫000106٫250٫000مشعل ناصر النابت

6٫25%625٫000106٫250٫000مشاري ناصر النابت

6٫25%625٫000106٫250٫000منصور ناصر النابت

6٫25%625٫000106٫250٫000بدر ناصر النابت

6٫25%625٫000106٫250٫000تركي ناصر النابت

12٫50%1٫250٫0001012٫500٫000فاطمة محمد سعد الشهراني

3٫13%312٫500103٫125٫000حصة ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000هند ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000هدى ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000فوزية ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000دالل ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000هيفاء ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000هاجر ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000البندري ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000تركية ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000سارة ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000لمياء ناصر النابت

3٫13%312٫500103٫125٫000لولوه ناصر النابت

100%100٫000٫000-10٫000٫000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 
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4-1-2  تاريخ شركة نبعة وتطور رأس مالها

ــي  ــة لصاحبهــا فهــد عبدالرحمــن عل ــم تأســيس مؤسســة فريحــة للتجــارة كمؤسســة فردي ــخ 1411/04/18هـــ )الموافــق 1990/11/07م( ت وتاري
الجريســي بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010080017(، وبتاريــخ 1429/09/09هـــ )الموافــق 2008/09/10م( تــم افتتــاح فــرع للمؤسســة مقيدة 

باســم المناهــج األهليــة للبنيــن والبنــات بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010256096(.

وتاريــخ 1432/03/06هـــ )الموافــق 2011/02/10م(، تــم تحويــل فــرع مؤسســة فريحــة للتجــارة المقيــد باســم المناهــج األهليــة للبنيــن والبنــات 
بالســجل التجــاري رقــم )1010256096( إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة المناهــج األهليــة للبنيــن والبنــات بــرأس مــال يبلــغ 
خمســمائة ألــف )500٫000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســمائة )500( حصــة نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1٫000( ريــال 

ســعودي مقســمة بيــن الشــركاء كالتالــي:

الجدول 4-4  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية )سابقاً »شركة المناهج األهلية للبنين والبنات«( عند التأسيس

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

95%4751٫000475٫000شركة مجموعة الجريسي

5%251٫00025٫000فهد عبدالرحمن علي الجريسي

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وتاريــخ 1434/03/24هـــ )الموافــق 2013/02/05م(، تــم تعديــل عقــد التأســيس وذلــك بتغييــر اســم شــركة عطــاء مــن شــركة المناهــج األهليــة 
للبنيــن والبنــات إلــى شــركة نبعــة التعليميــة ونقــل كامــل حصــص فهــد عبــد الرحمــن علــي الجريســي فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد خمســة 
وعشــرون )25( حصــة لصالــح شــركة الجريســي للتنميــة المحــدودة والبالــغ قيمتهــا اإلســمية مئتــان وخمســون ألــف )250٫000( ريــال ســعودي بواقــع  

ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، ليصبــح رأس المــال مقســم كالتالــي:

الجدول 4-5  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية كما بتاريخ 1434/03/24هـ )الموافق 2013/02/05م(

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

95%4751٫000475٫000شركة مجموعة الجريسي

شركة الجريسي للتنمية 
5%251٫00025٫000المحدودة

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وتاريــخ 1439/03/15هـــ )الموافــق 2017/12/04م( تــم تعديــل عقــد التأســيس بنقــل كامــل حصــص شــركة مجموعــة الجريســي فــي شــركة نبعــة 
ــة وخمســة  ــا اإلســمية أربعمائ ــغ قيمته ــح شــركة اإلنمــاء لاســتثمار والبال ــة وخمســة وســبعون )475( حصــة لصال ــة بواقــع عــدد أربعمائ التعليمي
وســبعون ألــف )475٫000( ريــال ســعودي بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، كمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة الجريســي 
للتنميــة المحــدودة فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد عشــرون )20( حصــة لصالــح شــركة اإلنمــاء لاســتثمار والبالــغ قيمتهــا اإلســمية عشــرون 
ألــف )20٫000( ريــال ســعودي بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وكمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة الجريســي للتنميــة 
المحــدودة فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد خمســة )5( حصــص لصالــح تركــي بــن عبدالعزيــز بــن عبداللــه المرشــود والبالــغ قيمتهــا اإلســمية 

خمســة أالف )5٫000( ريــال ســعودي بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وليصبــح رأس المــال مقســم كمــا يلــي:
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الجدول 4-6  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية كما بتاريخ 1439/03/15هـ )الموافق 2017/12/04م(

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

99%4951٫000495٫000شركة اإلنماء لاستثمار

1%51٫0005٫000تركي عبدالعزيز عبدالله المرشود

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وتاريــخ 1440/05/07هـــ )الموافــق 2019/01/14م( تــم تعديــل عقــد التأســيس بنقــل جــزء مــن حصــص شــركة اإلنمــاء لاســتثمار فــي شــركة نبعــة 
ــغ قيمتهــا اإلســمية أربعمائــة وتســعون ألــف  ــم المحــدودة والبال التعليميــة بواقــع عــدد أربعمائــة وتســعون )490( حصــة لصالــح شــركة إنمــاء العل
)490٫000( ريــال ســعودي بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وكمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة اإلنمــاء لاســتثمار فــي 
شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد خمســة )5( حصــص لصالــح شــركة أميــن اإلنمــاء لاســتثمار والبالــغ قيمتهــا اإلســمية خمســة أالف )5٫000( 
ريــال ســعودي بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، كمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص تركــي بــن عبدالعزيــز بــن عبداللــه المرشــود 
فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد خمســة )5( حصــص لصالــح شــركة أميــن اإلنمــاء لاســتثمار والبالــغ قيمتهــا اإلســمية خمســة أالف )5٫000( 

ريــال ســعودي بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، ليصبــح رأس المــال مقســم كمــا يلــي:

الجدول 4-7  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية كما بتاريخ 1440/05/07هـ )الموافق 2019/01/14م(

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

98%4901٫000490٫000شركة إنماء العلم المحدودة

2%101٫00010٫000شركة أمين اإلنماء لاستثمار

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وتاريــخ 1441/07/02هـــ )الموافــق 2020/02/26م( تــم تعديــل عقــد التأســيس بنقــل كامــل الشــركاء فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع خمســمائة 
)500( حصــة لصالــح شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة والبالــغ قيمتهــا اإلســمية خمســمائة ألــف )500٫000( ريــال ســعودي 

بواقــع ألــف )1٫000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، ليصبــح رأس المــال كمــا يلــي:

الجدول 4-8  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية كما بتاريخ 1441/07/02هـ )الموافق 2020/02/26م(

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

شركة المجموعة العربية للتعليم 
100%5001٫000500٫000والتدريب القابضة*

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

ــق  ــخ 1441/07/02هـــ )المواف ــا بتاري ــب القابضــة كم ــم والتدري ــة للتعلي ــة شــركة المجموعــة العربي ــل ملكي ــي تفاصي ــن الجــدول التال ــا يبي *  وكم
2020/02/26م(
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الجدول 4-9  هيكل ملكية شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة كما بتاريخ 1441/07/02هـ )الموافق 2020/02/26م(

القيمة االسمية للسهمعدد األسهمالمساهمين
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

ــس القابضــة للتجــارة  شــركة مجموعــة ادك
39٫27%7٫853٫9341078٫539٫340واالســتثمار

14٫90%2٫980٫3551029٫803٫550شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

10٫26%2٫052٫1101020٫521٫100شركة حمد محمد سعيدان وأوالده

25٫51%5٫101٫3851051٫013٫850أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

3٫00%600٫000106٫000٫000بدر ناصر محمد العليوي

0٫98%196٫588101٫965٫880عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

1٫08%215٫482102٫154٫820حمد براهيم سعد الشنيفي

3٫54%708٫924107٫089٫240خالد عبدالعزيز حفير الفليح

1٫46%291٫222102٫912٫220سعد سليمان صالح الحقباني

100%200٫000٫000-20٫000٫000اإلجمالي

ــال ســعودي للحصــة  ــة الحصــص مــن )1٫000( ري ــل قيم ــد التأســيس بتعدي ــل عق ــم تعدي ــق 2021/08/01م( ت ــخ 1442/12/22هـــ )المواف بتاري
ــال ســعودي. ــى )10( ري الواحــدة إل

بتاريــخ 1442/12/23هـــ )الموافــق 2021/08/02م( تــم تعديــل عقــد التأســيس وذلــك بنقــل جــزء مــن حصــص شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم 
ــح شــركة  ــة وواحــد وتســعون )29٫891( حصــة لصال ــة بواقــع عــدد تســعة وعشــرون ألــف وثمانمائ والتدريــب القابضــة فــي شــركة نبعــة التعليمي
مجموعــة أدكــس القابضــة للتجــارة واالســتثمار والبالــغ قيمتهــا اإلســمية مئتــان وثمانيــة وتســعون ألــف وتســعمائة وعشــرة )298٫910( ريــال ســعودي 
بواقــع عشــرة )10( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وكمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة فــي 
ــغ  شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد أحــد عشــر ألــف وثاثمائــة وثمانــون )11٫380( حصــة لصالــح شــركة ناصــر محمــد النابــت وأوالده والبال
قيمتهــا اإلســمية مائــة وثاثــة عشــر ألــف وثمانمائــة )113٫800( ريــال ســعودي بواقــع عشــرة )10( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وكمــا تــم نقــل 
جــزء مــن حصــص شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد ســبعة آالف ومائــة وأربعــة وســبعون 
)7٫174( حصــة لصالــح أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل والبالــغ قيمتهــا اإلســمية واحــد وســبعون ألــف وســبعمائة وأربعــون )71٫740( ريــال 
ســعودي بواقــع عشــرة )10( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وكمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة 
فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد ألــف وســتة وســبعون )1٫076( حصــة لصالــح بــدر ناصــر العليــوي والبالــغ قيمتهــا اإلســمية عشــرة آالف 
وســبعمائة وســتون )10٫760( ريــال ســعودي بواقــع عشــرة )10( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وكمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة المجموعــة 
العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد ثاثمائــة وتســعة وخمســون )359( حصــة لصالــح عبدالرحمــن عبداللــه 
ــال ســعودي للحصــة  ــال ســعودي بواقــع عشــرة )10( ري ــة آالف وخمســمائة وتســعون )3٫590( ري ــا اإلســمية ثاث ــغ قيمته ــد والبال ــم الفهي إبراهي
الواحــدة، وكمــا تــم نقــل جــزء مــن حصــص شــركة المجموعــة العربيــة للتعليــم والتدريــب القابضــة فــي شــركة نبعــة التعليميــة بواقــع عــدد مائــة 
وعشــرون )120( حصــة لصالــح حمــد إبراهيــم ســعد الشــنيفي والبالــغ قيمتهــا اإلســمية ألــف ومئتــان )1٫200( ريــال ســعودي بواقــع عشــرة )10( 

ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة، وليصبــح رأس المــال مقســم كالتالــي:
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الجدول 4-10  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية كما بتاريخ 1442/12/23هـ )الموافق 2021/08/02م(

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

شركة مجموعة ادكس القابضة 
59٫78%29٫89110298٫910للتجارة واالستثمار

شركة ناصر بن محمد النابت 
22٫76%11٫38010113٫800وأوالده

14٫35%7٫1741071٫740أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي

0٫72%359103٫590عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد إبراهيم سعد الشنيفي

100%500٫000-50٫000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

4-1-٣  الهيكل التنظيمي لشركة نبعة

يدير شركة نبعة مدير يحدد في عقد التأسيس، وقد تم تعيين السيد بدر بن ناصر بن محمد العليوي.

وتتكون اإلدارة التنفيذية الحالية لشركة نبعة من: 
بدر بن ناصر محمد العليوي – المدير - 1
ماجد بن محمد حمد الرشيد – المشرف العام - 2

ويوضح الرسم اآلتي الهيكل التنظيمي لشركة نبعة: 

الشكل 4-1  الهيكل التنظيمي الحالي لشركة نبعة

المصدر: شركة نبعة
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4-1-4  ملخص األنشطة لشركة نبعة

أنشطة شركة نبعة وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:

التعليم االبتدائي للطاب بمنهج وطني- 1
التعليم الثانوي للطاب بمنهج وطني- 2
التعليم المتوسط للطاب بمنهج وطني- 3

تملــك شــركة نبعــة مــدارس المناهــج األهليــة للبنيــن والبنــات للمراحــل الدراســية مــا قبــل االبتدائيــة واالبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة العامــة. 
وتقــدم شــركة نبعــة خدماتهــا مــن خــال مبانيهــا المدرســية، وتبلــغ مســاحة مــدارس شــركة نبعــة بـــ 9٫200 متــر مربــع بطاقــة اســتيعابية تقــدر بـــ 
2٫245 طالــب وطالبــة. ويبلــغ عــدد القاعــات الدراســية فــي مــدارس شــركة نبعــة 97 قاعــة دراســية و20 معمــل مجهــز بالكامــل، ويوضــح الجــدول 

التالــي أقســام مــدارس شــركة نبعــة: 

الجدول 4-11  أقسام مدارس شركة نبعة 

عدد القاعات المدرسية الطاقة االستيعابية القسم مدارس شركة نبعة

7 175 ما قبل االبتدائي مدارس المناهج األهلية

24 552 االبتدائي بنين مدارس المناهج األهلية

24 552 االبتدائي بنات مدارس المناهج األهلية

12 276 متوسط بنين مدارس المناهج األهلية

9 207 متوسط بنات مدارس المناهج األهلية

12 276 ثانوي بنين مدارس المناهج األهلية

9 207 ثانوي بنات مدارس المناهج األهلية

97 2٫245 المجموع

المصدر: شركة نبعة 

ويوضح الجدول التالي عدد الموظفين والموظفات لمدارس شركة نبعة: 

الجدول 4-12  أعداد الموظفين والموظفات كما بتاريخ هذا التعميم

عدد الموظفين/الموظفات القسم مدارس شركة نبعة

14 ما قبل االبتدائي مدارس المناهج األهلية

38 االبتدائي بنين مدارس المناهج األهلية

35 االبتدائي بنات مدارس المناهج األهلية

26 متوسط بنين مدارس المناهج األهلية

21 متوسط بنات مدارس المناهج األهلية
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عدد الموظفين/الموظفات القسم مدارس شركة نبعة

27 ثانوي بنين مدارس المناهج األهلية

24 ثانوي بنات مدارس المناهج األهلية

10 االشراف التربوي مدارس المناهج األهلية

9 اإلدارة العامة مدارس المناهج األهلية

27 قطاع التشغيل والصيانة مدارس المناهج األهلية

231 اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

ويوضح الجدول التالي عدد الطاب والطالبات والمؤشرات لمدارس شركة نبعة: 

الجدول 4-13  أعداد الطاب والطالبات 

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

2019م-2021م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م-2021م

نسبة التغيير 
السنوي

2019م-2020م

2021م 2020م 2019م

نسبة المؤشرات
اإلشغال العدد نسبة 

اإلشغال العدد نسبة 
اإلشغال العدد

)%41٫3( )%67٫3( %5٫6 %28٫0 49 %85٫7 150 %81٫1 142
عدد الطاب 
والطالبات ما 
قبل االبتدائي

)%7٫6( )%13٫4( )%1٫5( %67٫3 743 %77٫7 858 %78٫9 871

عدد الطاب 
والطالبات 

لمرحلة 
االبتدائية

)%2٫7( )%8٫6( %3٫6 %92٫8 448 %101٫4 490 %97٫9 473

عدد الطاب 
والطالبات 

لمرحلة 
المتوسطة

%2٫6 )%1٫1( %6٫4 %112٫2 542 %113٫5 548 %106٫6 515
عدد الطاب 

والطالبات 
لمرحلة الثانوية

)%5٫6( )%12٫9( %2٫2 %79٫4 1٫782 %91٫1 2٫046 %89٫1 2٫001

إجمالي عدد 
الطاب 

والطالبات 
لجميع المراحل 

الدراسية

)%41٫3( )%67٫3( %5٫6 - 7 - 21 - 20

عدد الطاب 
والطالبات ما 
قبل االبتدائي 

لكل قاعة 
دراسية
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معدل النمو 
السنوي 
المركب 

2019م-2021م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م-2021م

نسبة التغيير 
السنوي

2019م-2020م

2021م 2020م 2019م

نسبة المؤشرات
اإلشغال العدد نسبة 

اإلشغال العدد نسبة 
اإلشغال العدد

)%7٫6( )%13٫4( )%1٫5( - 15 - 18 - 18

عدد الطاب 
والطالبات 

لمرحلة 
االبتدائية لكل 

قاعة دراسية

)%2٫7( )%8٫6( %3٫6 - 21 - 23 - 23

عدد الطاب 
والطالبات 

لمرحلة 
المتوسطة لكل 

قاعة دراسية

%2٫6 )%1٫1( %6٫4 - 26 - 26 - 25

عدد الطاب 
والطالبات 

لمرحلة الثانوية 
لكل قاعة 

دراسية

)%5٫6( )%12٫9( %2٫2 - 18 - 21 - 21

إجمالي عدد 
الطاب 

والطالبات 
لجميع المراحل 

الدراسية لكل 
قاعة دراسية

المصدر: شركة نبعة 

4-1-5  ملخص المعلومات المالية لشركة نبعة

)أ( ملخص قائمة الدخل

الجدول 4-14  قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة( 

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

 2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م –2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
 2019م – 2021م

)25٫1%()45٫1%(2٫3%36٫51037٫34220٫506اإليرادات

)19٫5%()30٫8%()6٫3%()17٫686()25٫570()27٫295(تكلفة اإليرادات

44٫7%)76٫1%(27٫8%9٫21511٫7732٫819مجمل الربح

مصروفات عمومية 
2٫7%)3٫8%(9٫6%)3٫365()3٫497()3٫192(وإدارية

--)100٫0%(--)2٫896(إطفاء الشهرة
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة( 

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

 2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م –2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
 2019م – 2021م

)الخسارة( / 
-)106٫6%(164٫6%)546(3٫1278٫276الدخل من التشغيل 

صافي )خسارة( / 
-)120٫7%(189٫3%)1٫505(2٫5147٫273دخل السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

)ب(  ملخص قائمة المركز المالي

الجدول 4-15  قائمة المركز المالي كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

71٫076 75٫345 31٫104إجمالي الموجودات غير المتداولة

6٫207 11٫080 12٫329إجمالي الموجودات المتداولة

77٫283 86٫424 43٫433إجمالي الموجودات

26٫129 31٫214 32٫573إجمالي حقوق الملكية

3٫35943٫12444٫173إجمالي المطلوبات غير المتداولة

7٫50112٫0876٫981إجمالي المطلوبات المتداولة

10٫86055٫21151٫154إجمالي المطلوبات

43٫43386٫42477٫283إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.

وللمزيــد عــن المعلومــات فيمــا يختــص بالمعلومــات الماليــة لشــركة نبعــة، الرجــاء مراجعــة القســم رقــم )5( )المعلومــات الماليــة ومناقشــة وتحليــل 
اإلدارة( مــن هــذا التعميــم.

٤-٢  نبذة عامة عن صفقة االستحواذ  

ســتنفذ صفقــة االســتحواذ بموجــب اتفاقيــة البيــع وبعــد موافقــة مســاهمي شــركة عطــاء علــى صفقــة االســتحواذ فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
لشــركة عطــاء والتــي ســيتم بموجبهــا نقــل جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة نبعــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل قيــام شــركة عطــاء 
بإصــدار عــدد مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة )10( 
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد إلــى مســاهمي شــركة نبعــة وذلــك بزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء المدفــوع مــن أربعمائــة مليــون )400٫000٫000( 
ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون )420٫872٫150( ريــال ســعودي بقيمــة اســمية 
تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وهــو مــا يمثــل زيــادة أســهم شــركة عطــاء مــن أربعيــن مليــون )40٫000٫000( ســهًما إلــى اثنــان 
وأربعــون مليــون وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )42٫087٫215( ســهم مدفــوع بالكامــل مــع االلتــزام بالشــروط المذكــورة فــي اتفاقيــة 

البيــع والــوارد ملخصهــا فــي القســم رقــم )6( )المعلومــات القانونيــة( مــن هــذا التعميــم.
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وقــد تــم تحديــد عــدد األســهم الجديــدة بنــاء علــى تقييــم جميــع حصــص شــركة نبعــة بمبلــغ قــدره اثنــان وتســعون مليونــاً واثنــا عشــر ألفــاً وخمســمائة 
واثنــان وثمانــون )92٫012٫582( ريــال ســعودي وتقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة أربعــة وأربعــون ريــال ســعودي 
وثمانــي هلــات )44٫08( للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســعر ســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية 
)ســوق األوراق الماليــة الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 يــوم( تــداول بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم  بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة 
المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة(، خــال فتــرة التــداول 

مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـــ )الموافــق 2021/06/20م(.

والجديــر بالذكــر أنــه ســيتم اإلعــان عــن إتمــام صفقــة االســتحواذ بعــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وعنــد اســتكمال جميــع الشــروط 
المســبقة وفقــاً التفاقيــة البيــع والــوارد ملخصهــا فــي القســم رقــم )6( )المعلومــات القانونيــة( مــن هــذا التعميــم.

وكمــا يجــدر بالذكــر، بتاريــخ 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم )»مذكــرة التفاهــم«( بيــن كل مــن شــركة عطــاء 
ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة لشــراء كامــل األســهم فــي شــركة المجموعــة العربيــة والبالــغ عددهــا عشــرون مليــون )20٫000٫000( ســهم 
)»االســتحواذ«(، وذلــك مقابــل مائتــان وثاثــون مليــون )230٫000٫000( ريــال ســعودي )»قيمــة االســتحواذ«(. علــى أن يتــم ســداد مــا نســبته )%75( 
مــن قيمــة االســتحواذ نقــداً، وإصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة عطــاء لمســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل )25%( المتبقيــة مــن قيمــة 

االســتحواذ.

وبتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 2021/05/23م( تــم االتفــاق بيــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة علــى تمديــد مــدة مذكــرة التفاهــم 
لمــدة 90 يــوم عمــل إضافيــة، تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء المــدة األصليــة لمذكــرة التفاهــم.

وبتاريــخ 1442/12/22هـــ )الموافــق 2021/08/01م( تــم توقيــع ملحــق لمذكــرة التفاهــم )»الملحــق«( حيــث اتفــق األطــراف علــى تعديــل هيكلــة 
عمليــة االســتحواذ حيــث يتــم ســداد مــا نســبته )60%( مــن قيمــة االســتحواذ نقــداً، علــى أن يتــم ســداد )40%( المتبقيــة مــن قيمــة االســتحواذ عــن 
طريــق إصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة عطــاء لمصلحــة بعــض مســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل االســتحواذ علــى شــركة نبعــة والتــي 
تــم فصلهــا مــن ملكيــة شــركة المجموعــة العربيــة بالكامــل إلــى بعــض مــن مســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة الذيــن ســيتم إصــدار أســهم جديــدة 

فــي شــركة عطــاء لمصلحتهــم. ويوضــح الجــدول التالــي ملكيــة شــركة نبعــة قبــل وبعــد توقيــع الملحــق.

الجدول 4-16  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية قبل توقيع الملحق بتاريخ 1441/07/02هـ )الموافق 2020/02/26م(: 

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

شركة المجموعة العربية للتعليم 
100%5001٫000500٫000والتدريب القابضة

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وبتاريــخ 1442/12/22هـــ )الموافــق 2021/08/01م( تــم تعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة بتعديــل قيمــة الحصــص مــن )1٫000( ريــال ســعودي 
للحصــة الواحــدة إلــى )10( ريــال ســعودي.
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الجدول 4-17  هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية بعد توقيع الملحق بتاريخ 1442/12/22هـ )الموافق 2021/08/01م(:

القيمة االسمية للحصةعدد الحصصالشريك
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية اإلجمالية
نسبة الملكية )%()ريال سعودي(

شركة مجموعة ادكس القابضة 
59٫78%29٫89110298٫910للتجارة واالستثمار

شركة ناصر بن محمد النابت 
22٫76%11٫38010113٫800وأوالده

14٫35%7٫1741071٫740أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي

0٫72%359103٫590عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد إبراهيم سعد الشنيفي

100%500٫000-50٫000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

ولمزيد من التفاصيل حول ملكية شركة نبعة، يرجى مراجعة القسم رقم )4-1-2( »تاريخ شركة نبعة وتطور رأس مالها« من هذا التعميم.

وبتاريــخ 1442/12/29هـــ )الموافــق 2021/08/08م( تــم توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعة 
العربيــة تنتقــل بموجبهــا كامــل أســهم شــركة المجموعــة العربيــة إلــى شــركة عطــاء مقابــل )138٫000٫000( ريــال ســعودي والتــي تســاوي )%60( 
مــن قيمــة االســتحواذ. ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة، 

يرجــى مراجعــة القســم رقــم )10-8( »االتفاقيــات والوثائــق الخاصــة باالســتحواذ علــى شــركة المجموعــة العربيــة« مــن هــذا التعميــم.

ــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة  ــن كل م ــع وشــراء الحصــص بي ــة بي ــع اتفاقي ــم توقي ــق 2021/12/13م( ت ــخ 1443/05/09هـــ )المواف وبتاري
العربيــة، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة عطــاء، والشــركاء البائعيــن فــي شــركة نبعــة تنتقــل بموجبهــا كامــل الحصــص فــي شــركة نبعــة لصالــح 
شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل إصــدار عــدد )2٫087٫215( ســهم جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة إجماليــة تبلــغ )92٫012٫582( ريــال ســعودي. 
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تفاقيــة بيــع وشــراء الحصــص بيــن كل مــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة والشــركاء البائعيــن فــي شــركة 

نبعــة، يرجــى مراجعــة القســم الرقــم )6( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذا التعميــم.

٤-3  العوض مقابل صفقة االستحواذ

اتفــق األطــراف علــى أن يكــون العــوض الوحيــد لصفقــة االســتحواذ هــو قيــام شــركة عطــاء بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح شــركاء شــركة نبعــة 
وأنــه لــن يكــون لشــركاء شــركة نبعــة أي مقابــل نقــدي فــي صفقــة االســتحواذ، وذلــك بموجــب اتفاقيــة البيــع.

ســتقوم شــركة عطــاء بإصــدار عــدد مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة 
اســمية تبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد إلــى مســاهمي شــركة نبعــة وذلــك بزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء المدفــوع مــن أربعمائــة 
مليــون )400٫000٫000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة واثنــان وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون )420٫872٫150( 
ــون  ــن ملي ــادة أســهم شــركة عطــاء مــن أربعي ــل زي ــا يمث ــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وهــو م ــغ عشــرة )10( ري ــال ســعودي بقيمــة اســمية تبل ري
ــع  ــل م ــوع بالكام ــان وخمســة عشــر )42٫087٫215( ســهم مدف ــف ومائت ــون أل ــون وســبعة وثمان ــون ملي ــان وأربع ــى اثن )40٫000٫000( ســهًما إل

االلتــزام بالشــروط المذكــورة فــي اتفاقيــة البيــع والــوارد ملخصهــا فــي القســم رقــم )6( )المعلومــات القانونيــة( مــن هــذا التعميــم.
يوضح الجدول التالي قيمة العوض اإلجمالية: 

الجدول 4-18  قيمة العوض اإلجمالية
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عدد األسهم التي 
سوف تصدر في شركة 
عطاء عوًضا لصفقة 

االستحواذ

الملكية في شركة نبعة

إجمالي نسبة الشريك
الملكية المباشرة 

والغير مباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

نسبة الملكية 
المباشرة

عدد الحصص 
المباعة

1٫247٫779 سهم %59٫78 ال يوجد %59٫78 29٫891 شركة مجموعة أدكس 
القابضة للتجارة واالستثمار

475٫050 سهم %22٫76 ال يوجد %22٫76 11٫380 شركة ناصر محمد النابت 
وأوالده

299٫474 سهم %14٫35 ال يوجد %14٫35 7٫174 أحمد عبدالرحمن الطويل

44٫917 سهم %2٫15 ال يوجد %2٫15 1٫076 بدر بن ناصر العليوي

14٫986 سهم %0٫72 ال يوجد %0٫72 359 عبدالرحمن عبدالله الفهيد

5٫009 سهم %0٫24 ال يوجد %0٫24 120 حمد براهيم الشنيفي

2٫087٫215 سهم - %100 50٫000 اإلجمالي

المصدر: شركة عطاء

الجدول 4-19  هيكل الملكية لشركاء شركة نبعة في شركة عطاء قبل وبعد االستحواذ

المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذ قبل إتمام صفقة االستحواذ 

عدد 
الحصص

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد الحصص
نسبة 

الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير 
مباشرة(

شركة مجموعة 
ادكس القابضة 

للتجارة 
واالستثمار

2٫96%ال يوجد2٫96%1٫247٫779ال يوجد

شركة ناصر بن 
محمد النابت 

وأوالده
1٫13%ال يوجد1٫13%475٫050ال يوجد

أحمد 
عبدالرحمن 

عبدالله الطويل
0٫71%ال يوجد0٫71%299٫474ال يوجد

بدر ناصر 
0٫11%ال يوجد0٫11%0٫0147٫311%ال يوجد0٫01%2٫394محمد العليوي
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المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذ قبل إتمام صفقة االستحواذ 

عدد 
الحصص

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد الحصص
نسبة 

الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة*

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير 
مباشرة(

عبدالرحمن 
عبدالله 

ابراهيم الفهيد
0٫04%ال يوجد0٫04%14٫986ال يوجد

حمد براهيم 
0٫01%ال يوجد0٫01%5٫009ال يوجدسعد الشنيفي

-4٫96%2٫089٫609-0٫01%2٫394اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة

٤-٤  دوافع صفقة االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة عطاء

أعلنــت شــركة عطــاء بتاريــخ 1443/05/10هـــ )الموافــق 2021/12/14م( عــن توقيعهــا اتفاقيــة الســتحواذ شــركة المجموعــة العربيــة علــى حصــص 
شــركة نبعــة عــن طريــق زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة لشــركاء الحصــص فــي شــركة نبعــة البائعيــن.

إن صفقــة االســتحواذ تتناســب مــع اســتراتيجية وتوجــه شــركة عطــاء فــي المــدى الطويــل بالتوســع فــي قطــاع التعليــم، وحيــث أن شــركة عطــاء 
لديهــا ســت شــركات تابعــة فــي قطــاع التعليــم وذلــك مــن خــال ملكيتهــا لكامــل رأس المــال فــي شــركة النخبــة التعليميــة وشــركة الــرواد للخدمــات 
المســاندة وشــركة العروبــة العالميــة للخدمــات التعليميــة وشــركة مــدارس العلــم العالميــة وشــركة المجموعــة العربيــة وتمتلــك )52%( مــن رأس مــال 
شــركة مــدارس الوســط األهليــة. فــإن صفقــة االســتحواذ علــى شــركة نبعــة تعــد خطــوة مهمــة لرفــع حصــة شــركة عطــاء الســوقية فــي قطــاع التعليــم 

واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي قطــاع التعليــم.

ومــن المتوقــع أن تســهم صفقــة االســتحواذ فــي تحقيــق عــدد مــن األهــداف التــي مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى مســاهمي شــركة عطــاء الحالييــن 
والمســتقبليين، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

االستفادة من النمو المتوقع في قطاع التعليم.- 
التأثير اإليجابي على ربحية السهم في المستقبل.- 
قدرة أعلى على تحمل المخاطر بعد ارتفاع رأس المال.- 
تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي شركة عطاء.- 

بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ، ســيمتلك المســاهمون الحاليــون فــي شــركة عطــاء )باســتثناء بــدر ناصــر محمــد العليــوي( نســبة )95٫04%( مــن 
أســهم شــركة عطــاء، فــي المقابــل ســيمتلك شــركاء شــركة نبعــة بشــكل مباشــر مــا نســبته )4٫96%( مــن رأس مــال شــركة عطــاء )وال يمتلكــون بشــكل 

غيــر مباشــر مــن رأس مــال شــركة عطــاء(.

٤-5  التغيــرات المزمعــة فــي مجلــس إدارة شــركة عطــاء أو فــي اإلدارة التنفيذيــة فــي 
شــركة عطــاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ

يتولى إدارة شركة عطاء حالياً مجلس إدارة مؤلف من )9( أعضاء وهم على النحو التالي:
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4-5-1  أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء الحاليين:

الجدول 4-20  أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء كما بتاريخ 15 /1443/09هـ )الموافق 2022/04/16م(:

تاريخ نهاية دور المجلستاريخ بداية المجلسنسبة الملكية المباشرة صفة العضويةالمنصباالسم

طارق بن عثمان 
القصبي

رئيس مجلس 
2024/11/07م2021/11/08م0٫1%غير تنفيذي اإلدارة

أحمد بن ناصر 
المتعب

نائب رئيس 
2024/11/07م2021/11/08م15.12%غير تنفيذيمجلس اإلدارة 

ثنيان بن سليمان 
الثنيان

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08مال يوجدغير تنفيذياإلدارة

محمد بن علي 
العطيفي

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08م0٫005%مستقلاإلدارة

فرح بنت أحمد 
المتعب

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08م1.68%تنفيذياإلدارة

عبداإلله بن صالح 
آل الشيخ

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08مال يوجدمستقلاإلدارة

عبدالعزيز بن 
سعيد العمري

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08مال يوجدغير تنفيذياإلدارة

عبدالرحمن بن 
محمد البراك

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08مال يوجدمستقلاإلدارة

عثمان بن طارق 
القصبي

عضو مجلس 
2024/11/07م2021/11/08م1.94%غير تنفيذياإلدارة

المصدر: شركة عطاء

4-5-2  كبار التنفيذيين 

كبار التنفيذيين الحاليين في شركة عطاء:

الجدول 4-21  كبار التنفيذيين في شركة عطاء كما بتاريخ 15 /1443/09هـ )الموافق 2022/04/16م(:

تاريخ التعيين )المنصب الحالي(المنصب الحالياالسم

2021/12/14مالرئيس التنفيذي فهد بن عبد العزيز التويجري 

2010/03/01ممدير اإلدارة المالية عادل نادر دسوقي 

2021/05/23ممدير اإلدارة العامة للتعليم األهليسالم بن عبد العزيز الغامدي

2021/05/23ممدير اإلدارة العامة للتعليم العالميمحمد بن عبد الله الشهراني

المصدر: شركة عطاء

يجــدر بالذكــر أن اتفاقيــة البيــع لــم تتطــرق إلــى أي تعديــل علــى مجلــس اإلدارة الحالــي أو اإلدارة التنفيذيــة الحاليــة فــي شــركة عطــاء نتيجــة صفقــة 
االســتحواذ. وبالتالــي، سيســتمر المجلــس الحالــي واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة لشــركة عطــاء كمــا هــو قبــل وبعــد اتمــام صفقــة االســتحواذ. وكمــا 
يجــدر بالذكــر أنــه وبموجــب نظــام الشــركات، يحــق لــكل مــن مســاهم مــن مســاهمي شــركة عطــاء ترشــيح نفســه أو أشــخاص آخريــن لعضويــة مجلــس 
إدارة شــركة عطــاء بنــاء علــى الشــروط المعتمــدة فــي شــركة عطــاء، ويتــم المصادقــة علــى قــرار التعييــن فــي الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة عطــاء.
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٤-6   تقييم شركة نبعة

بموجــب اتفاقيــة البيــع، تــم االتفــاق علــى أن يكــون تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة 44٫08 ريــال ســعودي تقريبــاً 
للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( 
لمــدة ثــاث شــهور )90 يــوم( تــداول بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة 
بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة(، خــال فتــرة التــداول مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 
2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـــ )الموافــق 2021/06/20م(. كمــا اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم شــركة نبعــة مبلــغ )92٫012٫582( 
ريــال ســعودي. ولمزيــد مــن تفاصيــل حــول اتفاقيــة البيــع والشــروط المتعلقــة بهــا يرجــى مراجعــة القســم رقــم )6-5( )البنــود والشــروط الجوهريــة 

والشــروط المســبقة أو التعهــدات الــواردة فــي اتفاقيــة البيــع( مــن هــذا التعميــم.

يقـــدم هـــذا القســـم ملخـــص لتقريـــر التقييـــم المعـــد مـــن قبـــل المستشـــار المالـــي لشركة عطاء )شركة الجزيرة لأسواق المالية( والخـاص بصفقـة 
االســتحواذ علـــى شــركة نبعة.

وفيما يلي جدول تفصيلي للعوض مقابل صفقة االستحواذ:

الجدول 4-22  العوض مقابل صفقة االستحواذ

إيضاحالوصفالبند

أربعمائة مليون )400٫000٫000( ريال رأس مال شركة عطاء أ.
-سعودي

بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت أربعين مليون )40٫000٫000( سهم عاديعدد أسهم شركة عطاء ب.
سعودية

ج.
تقييم سعر سهم شركة عطاء والقيمة 
السوقية لشركة عطاء )لغرض صفقة 

االستحواذ(

44٫08388888888890 ريال 
سعودي للسهم الواحد، وتبلغ القيمة 
السوقية لشركة عطاء مبلغ وقدره 
)1٫763٫355٫556( ريال سعودي

التقييم بناًء على متوسط سعر اإلغاق 
اليومي للفترة الممتدة من تاريخ 

1442/06/27هـ )الموافق 2021/02/09م( 
إلى 1442/11/10 )الموافق 

2021/06/20م(. وتمثل متوسط سعر 
اإلغاق اليومي لمدة ثاث شهور )90 يوم( 
تداول بعد توقيع مذكرة التفاهم بين كل من 

شركة عطاء ومساهمي شركة المجموعة 
العربية )قبل توقيع اتفاقية بيع وشراء 

األسهم بين كل من شركة عطاء ومساهمي 
شركة المجموعة العربية(

-خمسمائة ألف )500٫000( ريال سعوديرأس مال شركة نبعةد.

بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت خمسون ألف )50٫000( حصةعدد حصص شركة نبعةهـ
سعودية للحصة الواحدة

تقييم شركة نبعةو.
اثنان وتسعون مليون واثنا عشر 
ألف وخمسمائة واثنان وثمانون 
)92٫012٫582( ريال سعودي

للمزيد من المعلومات حول تقييم شركة 
نبعة، الرجاء االطاع على جدول رقم 4- 24: 

تقييم شركة نبعة

ز
إجمالي عدد األسهم التي سيتم 

إصدارها لشركاء شركة نبعة البائعين 
)أسهم العوض(*

مليونان وسبعة وثمانون ألف ومائتين 
و÷جوخمسة عشر )2٫087٫215( سهم عادي
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إيضاحالوصفالبند

القيمة اإلسمية ألسهم العوضح
عشرين مليون وثمانمائة واثنان وسبعون 

ألفاً ومائة وخمسون )20٫872٫150( ريال 
سعودي

تبلغ القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، 
ولها كافة الحقوق لأسهم المصدرة حالياً 

في شركة عطاء

إجمالي قيمة أسهم العوض حسب ط
عدد أسهم العوض × تقييم سعر سهم شركة  92٫012٫554 ريال سعوديتقييم سعر سهم شركة عطاء**

عطاء لغرض صفقة االستحواذ

إجمالي القيمة السوقية ألسهم ي
114٫379٫382 ريال سعوديالعوض بحسب أقرب سعر إقفال

عدد أسهم العوض × سعر اقفال سهم  	
شركة عطاء

حسب سعر اإلغاق لسهم شركة  	
عطاء، والبالغ  54٫80 ريال سعودي 

بتاريخ 1443/11/01هـ )الموافق 
2022/05/31م( .ارتفعت القيمة 

السوقية ألسهم العوض بنسبة %24٫3 
مقارنة بإجمالي القيمة السوقية ألسهم 
العوض بحسب تقييم سعر سهم شركة 

عطاء 

الجزء من العوض الذي سيتم سداده ك
العوض سيكون بالكامل من خال إصدار ال يوجدمن خال النقد

اسهم

*تــم تقريــب عــدد األســهم الجديــدة لغــرض إصــدار عــدد صحيــح مــن األســهم )بــدون كســور( لــكل مســاهم بائــع فــي شــركة نبعــة، ممــا أدى إلــى 
تخفيــض عــدد األســهم الجديــدة بإجمالــي 0٫63 ســهم. حيــث بلــغ عــدد اســهم العــوض بحســب تقييــم شــركة نبعــة هــو 2٫087٫215٫63، ولكــن تــم 

تخفيضــه الــى 2٫087٫215 نتيحــة تقريــب عــدد األســهم الجديــدة.
** هنــاك فــرق قــدره حوالــي 27٫6 ريــال ســعودي فــي قيمــة أســهم العــوض حســب تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء )عنــد مقارنتهــا بتقييــم شــركة 

نبعــة(، ويرجــع هــذا االختــاف إلــى تخفيــض عــدد األســهم المزمــع إصدارهــا بمقــدار 0٫63 ســهم كمــا تــم وصفهــا فــي النقطــة 1 أعــاه. 

الجدول 4-23  العوض مقابل صفقة االستحواذ لكل شريك بائع في شركة نبعة

الشريك

الملكية في شركة نبعة
عدد األسهم التي 
سوف تصدر في 

شركة عطاء عوضًا 
لصفقة االستحواذ

إجمالي عدد األسهم 
المملوكة في شركة 

عطاء بعد إتمام 
صفقة االستحواذ

عدد األسهم
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير مباشرة(

1

شركة مجموعة 
ادكس القابضة 

للتجارة 
واالستثمار

59٫781٫247٫7791٫247٫779%ال يوجد29٫891%59٫78

2
شركة ناصر بن 

محمد النابت 
وأوالده

22٫76475٫050475٫050%ال يوجد11٫380%22٫76

3
أحمد 

عبدالرحمن 
عبدالله الطويل

14٫35299٫474299٫474%ال يوجد7٫174%14٫35

بدر ناصر 4
47٫311*2٫1544٫917%ال يوجد2٫15%1٫076محمد العليوي
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الشريك

الملكية في شركة نبعة
عدد األسهم التي 
سوف تصدر في 

شركة عطاء عوضًا 
لصفقة االستحواذ

إجمالي عدد األسهم 
المملوكة في شركة 

عطاء بعد إتمام 
صفقة االستحواذ

عدد األسهم
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير مباشرة(

5
عبدالرحمن 

عبدالله إبراهيم 
الفهيد

0٫7214٫98614٫986%ال يوجد359%0٫72

حمد إبراهيم 6
0٫245٫0095٫009%ال يوجد0٫24%120سعد الشنيفي

2٫087٫2152٫089٫609-100%50٫000اإلجمالي

*يمتلــك بــدر ناصــر محمــد العليــوي 2٫394 ســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ )وذلــك كمــا بتاريــخ 1443/09/15هـــ )الموافــق 
2022/04/16م((.

4-6-1  تقييم سعر سهم شركة عطاء ألغراض صفقة االستحواذ  

تــم تقيــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ مــن قبــل المستشــار المالــي لشــركة عطــاء )شــركة الجزيــرة لأســواق الماليــة( بســعر 
متفــق عليــه بقيمــة 44٫08 ريــال ســعودي تقريبــاً للســهم الواحــد، وذلــك بنــاًء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة عطــاء فــي شــركة 
ــن كل مــن شــركة عطــاء  ــع مذكــرة التفاهــم ي ــداول بعــد توقي ــوم( ت ــة الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 ي ــداول الســعودية )ســوق األوراق المالي ت
ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة(، 
خــال فتــرة التــداول مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـــ )الموافــق 2021/06/20م(. وتــم تحديــد إجمالــي 
عــدد األســهم التــي ســيتم إصدارهــا لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بنــاء علــى القيمــة النهائيــة لشــركة نبعــة، مقســومة علــى ســعر ســهم شــركة عطــاء 

المتفــق عليــه، كمــا تــم تقريــب عــدد األســهم الجديــدة لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن إلــى أقــل عــدد صحيــح.

4-6-2  تقييم شركة نبعة ألغراض صفقة االستحواذ 

تــم تقييــم شــركة نبعــة مــن قبــل المستشــار المالــي لشــركة عطــاء )شــركة الجزيــرة لأســواق الماليــة( بعــدة نمــاذج تقييــم، وتــم اختيــار تلــك النمــاذج 
بمــا يتناســب مــع طبيعــة عمــل شــركة نبعــة وأدائهــا المالــي والتشــغيلي. باإلضافــة إلــى ذلــك تــم توزيــع األوزان لــكل نمــوذج متبــع فــي التقييــم بنــاء 
علــى جــودة المعلومــات الســوقية المتوفــرة للشــركات المشــابهة والصفقــات المشــابهة، والتوقعــات المســتقبلية باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى تــم 

أخذهــا بالحســبان خــال مرحلــة إجــراء التقييــم. 

وفيما يلي جدول تقييم شركة نبعة: 

الجدول 4-24  تقييم شركة نبعة

التقييم - المنشأةنموذج التقييم
 )ريال سعودي(

التقييم - حقوق الملكية
الوزن النسبي )ريال سعودي(

80%91٫908٫85590٫875٫907الخصومات النقدية المتدفقةأ.

مكــرر قيمــة المنشــأة لأربــاح قبــل الفوائــد ب.
والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك للشــركات 

المشــابهة
75٫785٫89974٫752٫951%10

10%119٫398٫555118٫365٫607مكرر قيمة حقوق الملكية لصافي األرباحج.

-93٫045٫53092٫012٫582اإلجمالي
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بعد أن تم إجراء تقييم المنشأة لشركة نبعة، تم خصم إجمالي صافي القروض للوصول إلى إجمالي قيمة حقوق الملكية لشركة نبعة.

يوضــح الجــدول التالــي منهجيــات التقييــم المختلفــة التــي تــم اســتخدامها لتقييــم شــركة نبعــة، وحيــث قــام المستشــار المالــي لشــركة عطــاء )شــركة 
الجزيــرة لأســواق الماليــة( باســتخدام أوزان مختلفــة لــكل منهجيــة تقييــم بمــا يتناســب مــع طبيعــة أعمــال شــركة نبعــة وأدائهــا التشــغيلي والمالــي 

وتوفــر المعلومــات الســوقية حــول الشــركات المماثلــة:

الجدول 4-25  المنهجيات المختلفة التي تم استخدامها لتقييم شركة نبعة

ايضاحتقييم حقوق الملكية في شركة نبعة )ريال سعودي(

إجمالي قيمة المنشأة )بناء على المعدل النسبي 93٫045٫530 )قيمة المنشأة(
لكل نموذج تقييم(

احتساب صافي القروض كما في 31-يوليو  
ايضاحاإلجراء2020م )ريال سعودي(

التزامات المنافع المحددة للموظفينخصم3٫541٫635

مبالغ مستحقة إلى شركة امجاد قرطبة خصم350٫000
للخدمات التعليمية )جهة ذات عاقة( 

نقد وما في حكمهإضافة2٫858٫687

1٫032٫948إجمالي صافي القروض )ريال سعودي(

92٫012٫582التقييم النهائي لحقوق الملكية في شركة نبعة )ريال سعودي(

الجدول 4-26  منهجيات التقييم التي تم اجراؤها للوصول إلى قيمة شركة نبعة:

شرح المنهجمنهج التقييم

 (DCF( منهج يستخدم لتقدير قيمة األصل أو شركة نبعة موضع التقييم بناًء على التدفقات النقدية الُمستقبلية خصم التدفقات النقدية
لشركة نبعة أو األصل موضع التقييم. يقوم التدفق النقدي المخصوم باحتساب قيمة شركة نبعة 

المتوقعة باالستناد إلى التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الخاصة باألصل أو شركة نبعة موضع 
التقييم. يحتسب تحليل التدفق النقدي المخصوم القيمة الحالية )Present Value( للتدفقات النقدية 
الُمستقبلية الُمتوقعة باستخدام معدل الخصم )Discount Rate( ويتم تحديد معدل الخصم بناء على 
تقديرات الٌمقيم للمخاطر المتعلقة بتحقق تلك التدفقات النقدية لأصل أو شركة نبعة موضع التقييم.

مكرر قيمة المنشأة لأرباح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهاك 
 (EV/EBITDA( واالستهاك

للشركات المشابهة

منهج يستخدم لتقدير قيمة األصل أو شركة نبعة موضع التقييم بناًء على مكررات الشركات المشابهة 
والمتداولة في أسواق المال. يعتمد مكرر EV/EBITDA بشكل كبير على أرباح الشركات قبل الفوائد 
والضرائب واإلهاك واالستهاك ضمن مجموعة الشركات المشابهة، وعند احتساب قيمة المنشأة 

لأصل أو شركة نبعة موضع التقييم، يتم اجراء تعديات في التقييم للوصل إلى قيمة حقوق الملكية 
)Equity Value( وتشمل تلك التعديات أي أصول أو خصوم غير تشغيلية.

مكرر قيمة الحقوق الملكية 
لصافي األرباح 

منهج يستخدم لتقدير قيمة حقوق الملكية موضع التقييم بناًء على مكررات الشركات المشابهة 
والمتداولة في أسواق المال. يعتمد مكرر الحقوق الملكية لصافي أرباح على صافي أرباح الشركات 

ضمن مجموعة الشركات المشابهة
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ــن وخمســة  ــف ومائتي ــون أل ــان وســبعة وثمان ــا وإصــدار مليون ــادة رأس ماله ــوم شــركة عطــاء بزي ــور أعــاه، ســوف تق ــم المذك ــى التقيي ــاء عل وبن
عشــر )2٫087٫215( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية تبلــغ )10( عشــر ريــاالت للســهم الواحــد وتســّجل لصالــح شــركاء شــركة نبعــة. ويبلــغ إجمالــي 
القيمــة الســوقية لأســهم الجديــدة بنــاًء علــى عــدد األســهم الجديــدة وعلــى تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ والبالــغ 
)44٫08( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، مبلــغ وقــدره )92٫012٫554( ريــال ســعودي. الجديــر بالذكــر أنــه بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة 
ــخ 1443/05/09هـــ الموافــق  ــع، أي بتاري ــة البي ــع اتفاقي ــخ إعــان توقي ــداول يســبق تاري ــوم ت ــال ســعودي فــي آخــر ي ــغ )64٫30( ري عطــاء، والبال
)2021/12/13م(، بلغــت القيمــة الســوقية لأســهم الجديــدة مــا مقــداره )134٫207٫925( ريــال ســعودي. وبنــاًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم 
ــق  ــخ 1443/11/01هـــ )المواف ــم، أي بتاري ــخ نشــر هــذا التعمي ــداول يســبق تاري ــوم ت ــي آخــر ي ــال ســعودي ف ــغ )54٫80( ري شــركة عطــاء، والبال
ــة الســوقية  ــر أن القيم ــال ســعودي. ويجــدر بالذك ــداره )114٫379٫382( ري ــا مق ــدة م ــة الســوقية لأســهم الجدي ــت القيم 2022/05/31م( بلغ
لأســهم الجديــدة ســيتم تحديدهــا فــي وقــت الحــق، كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم الماليــة لشــركة عطــاء بنــاء علــى ســعر اإلغــاق لســعر ســهم 

شــركة عطــاء فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ. .

٤-٧  تفاصيــل األطــراف ذوي العالقــة الذيــن لهــم مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي 
صفقــة االســتحواذ

أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل )أحــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن( هــو عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة االكاديميــة للخدمــات التعليميــة 
)شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010185850( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 52٫22% مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

باإلضافــة إلــى بــدر ناصــر محمــد العليــوي )أحــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن( الــذي يشــغل منصــب المديــر التنفيــذي فــي الشــركة االكاديميــة 
ــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010185850( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 52٫22% مــن شــركة  للخدمــات التعليميــة )شــركة مســاهمة مقفل

المجموعــة العربيــة. باإلضافــة إلــى كونــه مديــر فــي كل مــن الشــركات التاليــة:

شــركة الياســمين العالميــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010254228( وهــي شــركة مملوكــة بنســبة %49  	
مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

شــركة مــدارس جيــل المجــد العالميــة األهليــة للتعليــم األجنبــي )شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب الســجل التجاري رقــم 1010365683(  	
وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 45% مــن شــركة المجموعــة العربية.

شــركة مــدارس األلســن العالميــة األهليــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010270429( وهــي شــركة مملوكــة  	
بنســبة 62٫8% مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

شــركة مبدعــون التنميــة للتأهيــل )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010993843( وهــي شــركة  	
مملوكــة بنســبة 100% مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

شــركة معاهــد أكاديميــة الفيصــل العالميــة للتدريــب )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  	
العربيــة. المجموعــة  مــن شــركة  بنســبة %100  وهــي شــركة مملوكــة   )1010357337

شــركة أمجــاد قرطبــة للخدمــات التعليميــة )شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010299760(  	
وهــي شــركة مملوكــة بنســبة 100% مــن شــركة المجموعــة العربيــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة، بــأن بــدر ناصــر محمــد العليــوي يمتلــك 2٫394 ســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ )وذلــك كمــا بتاريــخ 
1443/09/15هـــ )الموافــق 2022/04/16م((.

ــه الطويــل وبــدر ناصــر محمــد العليــوي بتقديــم إقــراراً بامتناعهمــا عــن التصويــت علــى بنــود الجمعيــة  وقــام كل مــن أحمــد عبدالرحمــن عبدالل
العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ.
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صفقة االستحواذ وبعدها:
ضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة عطاء قبل إتمام 

ويو

صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1443/09/15هـ )الموافق 2022/04/16م(:
الجدول 4-27  هيكل ملكية شركة عطاء قبل إتمام 

المساهم
صفقة االستحواذ 

قبل إتمام 
صفقة االستحواذ 

بعد إتمام 

عدد األسهم 
)المملوكة بشكل 

مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

إجمالي نسبة 
الملكية )المباشرة 

وغير المباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة بشكل 

مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

إجمالي نسبة 
الملكية )المباشرة 

وغير المباشرة(

شركة اإلبداع الوطني المتطورة 
للتجارة

8٫000٫000
%20٫00

ال يوجد
 %20٫00

8٫000٫000
%19٫01

ال يوجد
%19٫01

شركة رزم لاستثمار*
7٫849٫737

%19٫62
%0٫25

%19٫88
7٫849٫737

%18٫65
%0٫24

%18٫89

صر المتعب
أحمد بن نا

6٫048٫000
%15٫12

ال يوجد
%15٫12

 6٫048٫000
%14٫37

ال يوجد
%14٫37

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعة

 2٫1780٫00
%5٫45

ال يوجد 
%5٫45

 2٫1780٫00
%5٫17

ال يوجد 
%5٫17

مساهمي شركة عطاء من غير 
الجمهور )ال تشمل المساهمون 

الكبار وشركاء شركة نبعة(* *
1٫840٫929

%4٫60
%19٫78

%24٫39
1٫840٫929

%4٫37
%18٫80

%23٫18

شركاء شركة نبعة * * *
2 ٫394

%0٫01
ال يوجد

%0٫01
2٫089٫609

%4٫96
ال يوجد

%4٫96

مساهمي شركة عطاء  من 
الجمهور* * * *

14٫080٫940
%35٫20

-
14٫080٫940

%33٫46
-

ي
اإلجمال

40٫000٫000
%100

-
42 ٫087٫215

%100
 -

صدر: شركة عطاء 
الم

س 
17%( مــن رأ ســتثمار بشــكل مباشــر مــا نســبته )٫5 صبــي للمقــاوالت، حيــث تمتلــك شــركة رزم لا

صــدر، ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة فــي شــركة الق
س مــال الُم

ســتثمار مــن رأ *الملكيــة الغيــر مباشــرة لشــركة رزم لا
صــدر.

س مــال الُم
صبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر مــا نســبته )1٫43%( مــن رأ

صبــي للمقــاوالت، وحيــث تمتلــك شــركة الق
مــال شــركة الق
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**مســاهمي شــركة عطــاء مــن غيــر الجمهــور تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة عطــاء )باســتثناء أحمــد ناصــر المتعــب 
- مســاهم كبيــر( وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن للشــركات التابعــة لشــركة عطــاء )باســتثناء أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل وبــدر 
ناصــر محمــد العليــوي - شــركاء شــركة نبعــة( وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار فــي شــركة عطــاء، والملكيــة الغيــر 
مباشــرة لمســاهمي شــركة عطــاء مــن غيــر الجمهــور ناتجــة عــن الملكيــة الغيــر مباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي )رئيــس مجلــس اإلدارة( مــن رأس 

مــال الُمصــدر ناتجــة عــن:
- الملكيــة المباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي )رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة رزم لاســتثمار( فــي شــركة رزم لاســتثمار )مــن كبــار مســاهمي 

شــركة عطــاء( بنســبة )99٫0%( مــن رأس مــال شــركة رزم لاســتثمار؛ و
- الملكيــة المباشــرة لطــارق عثمــان القصبــي فــي شــركة القصبــي للمقــاوالت، حيــث يمتلــك بشــكل مباشــر مــا نســبته )7٫5%( مــن رأس مــال 

شــركة القصبــي للمقــاوالت، وحيــث تمتلــك شــركة القصبــي للمقــاوالت بشــكل مباشــر مــا نســبته )1٫43%( مــن رأس مــال الُمصــدر.
***ملكيــة شــركاء شــركة نبعــة قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ تعــود لبــدر ناصــر محمــد العليــوي، حيــث يمتلــك بشــكل مباشــر 2٫394 ســهم فــي 
شــركة عطــاء قبــل زيــادة رأس المــال )وال يملــك أي مــن شــركاء شــركة نبعــة اآلخريــن أي أســهم فــي شــركة عطــاء قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ(.

****عــدد األســهم المملوكــة مــن مســاهمي شــركة عطــاء مــن الجمهــور ال تشــمل األســهم المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل كبــار 
المســاهمين فــي شــركة عطــاء وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى شــركة عطــاء وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن للشــركات 

التابعــة لشــركة عطــاء وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن لــدى المســاهمين الكبــار فــي شــركة عطــاء وشــركاء شــركة نبعــة.

٤-٩  القوائم المالية االفتراضية لشركة عطاء بعد صفقة االستحواذ

إن المعلومــات الماليــة االفتراضيــة الموحــدة والموجــزة التاليــة والمعــدة مــن قبــل إدارة شــركة عطــاء بمســاعدة مستشــار القوائم الماليــة االفتراضية 
)شــركة بيكــر تيلــي م ك م – محاســبون قانونيــون( تتنــاول تأثيــر صفقــة االســتحواذ علــى قائمــة المركــز المالــي التاريخــي الموحــد وقائمــة الدخــل 
التاريخيــة الموحــدة بتاريــخ 31 يوليــو 2021م بافتــراض أن صفقــة االســتحواذ تمــت بالفعــل كمــا فــي 1 اغســطس 2020م. يســتند عــرض المعلومــات 
ــي  ــز المال ــة المرك ــإن قائم ــا، ف ــط، وبســبب طبيعته ــح فق ــم إعدادهــا ألغــراض التوضي ــة وت ــة معين ــى افتراضــات تصوري ــة عل ــة االفتراضي المالي
االفتراضيــة وقائمــة الدخــل االفتراضيــة تعالجــان حالــة افتراضيــة ولذلــك، ال تمثــان وال تعطيــان صــورة حقيقيــة للمركــز المالــي واألداء المالــي 
لشــركة عطــاء بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ. عــاوة علــى ذلــك، فــإن المعلومــات الماليــة االفتراضيــة ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع القوائــم 
الماليــة التاريخيــة لشــركة عطــاء وشــركة نبعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م، ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول المعلومــات الماليــة 
ــة، يرجــى مراجعــة الملحــق رقــم )2( »القوائــم الماليــة االفتراضيــة الموحــدة لشــركة  االفتراضيــة الموحــدة والتعديــات واإليضاحــات ذات الصل
عطــاء الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ المتوقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م« مــن هــذا التعميــم. وفيمــا يلــي ملخــص للقوائــم 

الماليــة االفتراضيــة الموحــدة:

4-9-1  قائمة المركز المالي االفتراضية كما في ٣1 يوليو 2021م

الجدول 4-28  قائمة المركز المالي االفتراضية الموحدة لشركة عطاء كما في 31 يوليو 2021م

االفتراضية الموحدةتعديالت افتراضيةشركة نبعة )مراجعة(شركة عطاء )مراجعة(إيضاح)بالرياالت السعودية(
)غير مراجعة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

499٫357٫801-495٫142٫4674٫215٫334ممتلكات ومعدات، صافي

عقارات استثمارية، 
37٫419٫722--37٫419٫722صافي

اموجودات غير ملموسة، 
425٫419٫81128٫959٫58465٫883٫283520٫262٫678صافي 

حق استخدام موجودات، 
333٫256٫586-295٫355٫80237٫900٫784صافي
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االفتراضية الموحدةتعديالت افتراضيةشركة نبعة )مراجعة(شركة عطاء )مراجعة(إيضاح)بالرياالت السعودية(
)غير مراجعة(

إجمالــي الموجــودات غيــر 
1٫253٫337٫80271٫075٫70265٫883٫2831٫390٫296٫787المتداولة

الموجودات المتداولة

1٫165٫382-1٫041٫847123٫535مخزون

60٫839٫653-57٫325٫5563٫514٫097ذمم مدينة

مصاريف مدفوعة مقدماُ 
27٫126٫316-25٫842٫9791٫283٫337وموجودات متداولة أخرى

8٫375--8٫375مستحق من أطراف ذات عاقة

8٫785٫209-7٫498٫8331٫286٫376النقد وما في حكمه 

إجمالي الموجودات 
97٫924٫935-91٫717٫5906٫207٫345المتداولة

1.345.055.39277.283.04765.883.2831.488.221.722إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

400٫000٫000500٫00020٫372٫150420٫872٫150رأس المال

71٫140٫432280٫734٫432-209٫594٫000عاوة إصدار

زيادة مقترحة في رأس 
-)5٫568٫373(5٫568٫373-المال

34٫849٫260)250٫000(34٫849٫260250٫000احتياطي نظامي

-)400٫000(400٫000-احتياطي عام

)7٫686٫781()167٫765(167٫765)7٫686٫781(احتياطي اكتواري

107٫983٫937)19٫243٫161(107٫983٫93719٫243٫161أرباح مبقاة

حقوق الملكية العائدة إلى 
744٫740٫41626٫129٫29965٫883٫283836٫752٫998مساهمي الشركة

حقوق الملكية غير 
10٫651٫773--10٫651٫773المسيطرة

755٫392٫18926٫129٫29965٫883٫283847٫404٫771إجمالي حقوق الملكية
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االفتراضية الموحدةتعديالت افتراضيةشركة نبعة )مراجعة(شركة عطاء )مراجعة(إيضاح)بالرياالت السعودية(
)غير مراجعة(

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق 
340٫536٫241-300٫630٫20839٫906٫033استخدام الموجودات

172٫575٫968--172٫575٫968قروض 

1٫442٫813--1٫442٫813إيرادات منح حكومية مؤجلة 

37٫487٫135-33٫220٫5774٫266٫558مزايا نهاية الخدمة للموظفين

552٫042٫157-507٫869٫56644٫172٫591إجمالي المطلوبات غير المتادولة

المطلوبات المتداولة

31٫627٫570--31٫627٫570قروض 

مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق 
24٫123٫957-21٫779٫8972٫344٫060استخدام الموجودات

6٫793٫198--6٫793٫198إيرادات مستلمة مقدماً

1٫794٫004-961٫243832٫761ذمم دائنة

457٫068--457٫068إيرادات منح حكومية مؤجلة

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
22٫026٫957-18٫433٫0213٫593٫936أخرى

1٫654٫218-1٫592٫67961٫539مخصص الزكاة

297٫822-148٫961148٫861مستحق الى أطراف ذات عاقة

88٫774٫794-81٫793٫6376٫981٫157إجمالي المطلوبات المتداولة

640٫816٫951-589٫663٫20351٫153٫748إجمالي المطلوبات

1٫345٫055٫39277٫283٫04765٫883٫2831٫488٫221٫722إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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4-9-2  قائمة الربح أو الخسارة االفتراضية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 يوليو 2021م

الجدول 4-29  قائمة الربح أو الخسارة االفتراضية الموحدة  للسنة المنتهية في 31 يوليو 2021م

شركة عطاء إيضاح)بالرياالت السعودية(
)مراجعة(

شركة نبعة
 )مراجعة(

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية الموحدة
)غير مراجعة(

300٫508٫186 - 280٫002٫43120٫505٫755اإليرادات

)222٫361٫907( - )17٫686٫406()204٫675٫501(تكلفة اإليرادات

78٫146٫279 - 75٫326٫9302٫819٫349مجمل الدخل

)28٫268٫231( - )3٫365٫144()24٫903٫087(مصروفات عمومية وإدارية

)693٫663(--)693٫663(الهبوط في قيمة الذمم المدينة

9٫517٫751 - 8٫640٫023877٫728إيرادات أخرى 

58٫702٫136 - 58٫370٫203331٫933الدخل من التشغيل

)22٫036٫421( - )1٫775٫626()20٫260٫795(تكاليف التمويل

صافي الدخل )الخسارة( 
36٫665٫715 - )1٫443٫693(38٫109٫408للسنة قبل الزكاة

)1٫133٫301( - )61٫539()1٫071٫762(الزكاة

35٫532٫414 - )1٫505٫232(37٫037٫646صافي دخل / )خسارة( السنة

صافي الدخل / )الخسارة( العائد الى:

35٫559٫368-)1٫505٫232(37٫064٫600المساهمين في الشركة

)26٫954(--)26٫954(حقوق الملكية غير المسيطرة

37٫037٫646)1٫505٫232(-35٫532٫414

الربح األساسي والمخفض للسهم

ربحية السهم األساسي 
والمخفض وفقاً لصافي الدخل 

العائد للمساهمين في الشركة
0٫93)2٫010٫46(-0٫84

الدخل الشامل اآلخر 

35٫532٫414-)1٫505٫232(37٫037٫646صافي دخل / )خسارة( السنة

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى ضمن قائمة الربح أو الخسارة:

خسائر إكتوارية من إعادة 
قياس مزايا نهاية الخدمة 

للموظفين
)5٫974()431٫274(-)437٫248(

)1٫093٫917(--)1٫093٫917(تسويات إكتوارية
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شركة عطاء إيضاح)بالرياالت السعودية(
)مراجعة(

شركة نبعة
 )مراجعة(

تعديالت 
افتراضية

االفتراضية الموحدة
)غير مراجعة(

إجمالي الدخل )الخسارة( 
34٫001٫249-)1٫936٫506(35٫937٫755الشامل للسنة

اجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة العائد الى:

33٫979٫053-)1٫936٫506(35٫915٫559المساهمين في الشركة

22٫196--22٫196حقوق الملكية غير المسيطرة

35٫937٫755)1٫936٫506(-34٫001٫249

4-9-٣  إيضاحات على المعلومات المالية االفتراضية الموحدة

1.  أساس إعداد وعرض المعلومات المالية االفتراضية

توضــح هــذه العلومــات الماليــة االفتراضيــة  التأثيــرات علــى قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة مــن صفقــة االســتحواذ 
المحتملــة علــى شــركة نبعــة مــن قبــل شــركة عطــاء كمــا لــو كانــت قــد حدثــت فــي 1 اغســطس 2020.

تســتند المعلومــات الماليــة الشــكلية إلــى البيانــات الماليــة التاريخيــة المدققــة لشــركة عطــاء وشــركة نبعــة كمــا فــي 31 يوليــو 2021 )يشــار إليهــا 
مًعــا باســم »كيــان مــا بعــد صفقــة االســتحواذ«( كمــا تــم تعديلهــا لتفعيــل معاملــة صفقــة االســتحواذ.

ستتم صفقة االستحواذ بإصدار 2٫087٫215 سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد من قبل شركة عطاء إلى شركاء شركة نبعة.

يســتند عــرض المعلومــات الماليــة االفتراضيــة للكيــان مــا بعــد صفقــة االســتحواذ علــى بعــض االفتراضــات المعينــة وتــم إعدادهــا ألغــراض 
التوضيــح فقــط، وبســبب طبيعتــه، فــإن قائمــة المركــز المالــي االفتراضيــة وقائمــة الربــح أو الخســارة االفتراضيــة تعالجــان حالــة افتراضيــة 
ولذلــك، ال تمثــان وال تعطيــان صــورة حقيقيــة للمركــز المالــي واألداء المالــي لشــركة عطــاء عنــد إتمــام صفقــة االســتحواذ. عــاوة علــى ذلــك، فــإن 
المعلومــات الماليــة االفتراضيــة ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع القوائــم الماليــة التاريخيــة لشــركة عطــاء والقوائــم الماليــة التاريخيــة لشــركة 
نبعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م. ال تأخــذ المعلومــات الماليــة االفتراضيــة فــي االعتبــار التأثيــر اإليجابــي للتعاضــد المتوقــع 

نتيجــة صفقــة االســتحواذ أو التكاليــف المتكبــدة لتحقيــق صفقــة االســتحواذ. 

عنــد إعــداد هــذه المعلومــات الماليــة االفتراضيــة، اختــارت اإلدارة تطبيــق االســتثناء المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 45 مــن المعيــار الدولــي إلعــداد 
ــد  ــه مــن خــال نحدي ــان المســتحوذ علي ــد للكي ــة للتحدي ــى الموجــودات القابل ــق بتخصيــص ســعر الشــراء عل ــا يتعل ــم 3 فيم ــة رق ــر المالي التقاري

موحــودات الكيــان المســتحوذ عليــه فــي أن تكــون قيمتهــا الدفتريــة قيمــة عادلــة مؤقتــة حتــى اكتمــال تقييــم ســعر شــراء الموجــودات.

تــم إعــداد المعلومــات الماليــة االفتراضيــة وعرضهــا علــى أســاس السياســات المحاســبية لشــركة عطــاء كمــا تــم اإلفصــاح عنهــا فــي بياناتهــا الماليــة 
المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021. السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل شــركة عطــاء كمــا هــو موضــح فــي بياناتهــا الماليــة 

المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021 ال تختلــف جوهرًيــا عــن تلــك المســتخدمة مــن قبــل شــركة نبعــة.
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2.  تعديالت تصورية 

ــة فــي المعلومــات  ــة المضمن ــي التعديــات االفتراضي ــة للتغييــر، وفيمــا يل ــة وافتراضــات قابل ــرات أولي ــى تقدي ــة عل تعتمــد التعديــات االفتراضي
ــة: ــة االفتراضي المالي

أ(  لتسجيل إصدار أسهم شركة عطاء إلى شركاء شركة نبعة:

ألغــراض المعلومــات الماليــة االفتراضيــة، تــم احتســاب عــدد األســهم الجديــدة والصــادرة مقابــل صفقــة االســتحواذ عــل أســاس الســعر المتفــق 
عليــه لســهم شــركة عطــاء وتقييــم شــركة نبعــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

92٫012٫582 ريال سعوديالقيمة العادلة المقدرة لكامل الحصص في شركة نبعة 

44٫08 ريال سعوديمتوسط سعر شركة عطاء 

عدد األسهم التي ستصدر في شركة عطاء لصالح شركاء شركة 
2٫087٫215 سهمنبعة

القيمة االسمية لأسهم المصدرة من قبل شركة عطاء لصالح 
20٫872٫150 ريال سعوديشركاء شركة نبعة

400٫000٫000 ريال سعوديرأس المال المصدر 

420٫872٫150 ريال سعوديرأس المال اإلجمالي لشركة عطاء بعد صفقة االستحواذ

ب(  لتسجيل عالوة إصدار ألسهم شركة عطاء عن صفقة االستحواذ:

تــم احتســاب مقابــل الشــراء علــى أســاس تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة 44٫08 ريــال ســعودي، وذلــك بنــاًء 
علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 
يــوم( تــداول بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم 
بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة(، خــال فتــرة التــداول مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( إلــى 
1442/11/10 )الموافــق 2021/06/20م(. يعتبــر مقابــل الشــراء استرشــادي وســيتم تعديلــه ليعكــس ســعر اإلغــاق لســعر ســهم شــركة عطــاء 

فــي آخــر يــوم تــداول يســبق إتمــام صفقــة االســتحواذ.

) بالرياالت السعودية(

إجمالــي العــوض لاســتحواذ )2٫087٫215 ســهم بقيمــة 44٫08 ريـــال 
92٫012٫582ســعودي للسهم(

مطروحــاً منهــا: القيمــة االســمية لأســهم المصــدرة مــن شــركة عطــاء 
)20٫872٫150(إلــى شــركة نبعــة

71٫140٫432عالوة إصدار
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ج(  لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مبلغ العوض لاستحواذ على صافي الموجودات شركة نبعة كما 31 يوليو 2021

) بالرياالت السعودية(

26٫129٫299صافي الموجودات لشركة نبعة كما في 31 يوليو 2021 )ج1(

92٫012٫582إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق شركاء شركة نبعة )ج2(

65٫883٫283الشهرة )ج2-ج1(

للقوائــم  وفقــًا  عطــاء  بشــركة  الخاصــة  الرئيســية  األداء  لمؤشــرات  مقارنــة    ٤-١٠
عطــاء لشــركة  الماليــة  القوائــم  مقابــل  الموحــدة  االفتراضيــة 

تــم احتســاب مؤشــرات األداء الرئيســية التاليــة كمــا فــي 31 يوليــو 2021م علــى مســتوى شــركة عطــاء )قبــل صفقــة االســتحواذ( وعلــى مســتوى 
القوائــم الماليــة االفتراضيــة )بعــد صفقــة االســتحواذ( علــى النحــو التالــي:

الجدول 4-30  مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية لقوائم المالية للسنة المالية في 2021م

للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

 القوائم المالية الموحدة  
)غير المراجعة( شركة عطاء طريقة االحتساب

%26٫0 %26٫9 )إجمالي الربح/ اإليرادات( إجمالي الربح 

%19٫5 %20٫8 )الربح التشغيلي/اإليرادات( الربح التشغيلي 

%11٫8 %13٫2 )صافي الربح العائد إلى المساهمين في 
الشركة/اإليرادات( هامش الربح

%2٫4 %2٫8 )صافي الربح العائد إلى المساهمين في 
الشركة/ إجمالي الموجودات(

العائد على 
الموجودات

%4٫2 %5٫0
)صافي الربح العائد إلى المساهمين في 
الشركة/حقوق الملكية العائدة لمساهمي 

الشركة(

العائد على حقوق 
الملكية

0٫84 0٫93  )صافي الربح العائد إلى المساهمين 
في الشركة/عدد األسهم(

ربحية السهم

0٫81 0٫90 )إجمالي الدخل الشامل العائد إلى 
المساهمين في الشركة/عدد األسهم(



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٧٣

العودة إلى جدول المحتويات

٤-١١  االرتفاع أو االنخفاض في سعر السهم نتيجة صفقة االستحواذ 

 فــي حــال تحققــت الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ والمذكــورة فــي القســم رقــم )4-4( »دوافــع صفقــة االســتحواذ واآلثــار المترتبــة علــى 
شــركة عطــاء« مــن هــذا التعميــم، فإنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي صفقــة االســتحواذ إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة ســهم شــركة عطــاء علــى المــدى الطويــل. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى المســاهمين عــدم االعتمــاد علــى التوقعــات المتعلقــة بتحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن صفقــة االســتحواذ عنــد 
اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات المســتقبلية. وعليــه، يجــب 
ــة  ــرات المالي ــة الســهم للفت ــة ســهم شــركة عطــاء ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحي ــأن ربحي ــد ب ــا تأكي ــى أنه ــار هــذه اإلفــادات عل عــدم اعتب

الســابقة.

ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة الســهم لشــركة عطــاء قبــل صفقــة االســتحواذ وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد صفقــة االســتحواذ )وذلــك بنــاء علــى 
القوائــم الماليــة االفتراضيــة كمــا لــو تــم االســتحواذ فــي 1اغســطس 2020م(.

ــو  ــة بعــد صفقــة االســتحواذ كمــا فــي 31 يولي ــة الســهم االفتراضي ــل صفقــة االســتحواذ وربحي ــة الســهم لشــركة عطــاء قب الجــدول 4-31  ربحي
2021م بالريــال الســعودي

كما في 31 يوليو 2021م بالريال السعودي

شركة عطاء )بناًء على القوائم المالية المعلومات المالية
المراجعة(

شركة عطاء )بناًء على القوائم المالية 
االفتراضية الموحدة(

37٫064٫60035٫559٫368صافي دخل السنة – العائد للمساهمين

صافــي دخــل الســنة – العائــد للحقــوق غيــر 
)26٫954()26٫954(المســيطرة

37٫037٫64635٫532٫414صافي الدخل للسنة

0٫930٫84ربحية السهم العائد إلى المساهمين

40٫000٫00042٫087٫215عدد األسهم القائمة )سهم(

المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة عطاء



٧٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

٤-١٢  أداء سعر سهم شركة عطاء

الجدول 4-32  أداء سهم شركة عطاء بنهاية إغاق كل شهر ميادي خال االثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ نشر تعميم المساهمين:

سعر إقفال سهم شركة عطاء )ريال سعودي(التاريخ

2022/05/3154٫80م

2022/04/2858٫80م

2022/03/3156٫50م

2022/02/2866٫20م

2022/01/3164٫50م

2021/12/3057٫90م

2021/11/3060٫80م

2021/10/3165٫10م

2021/09/3062٫30م

2021/08/3165٫10م

2021/07/2958٫20م

2021/06/3055٫50م

المصدر: شركة تداول السعودية )سوق األوراق المالية السعودية(.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

٠5
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5-  المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة

5-١  المقدمة

يســتعرض هــذا القســم »مناقشــة اإلدارة وتحليــل الوضــع المالــي ونتائــج العمليــات« مراجعــة تحليليــة للوضــع المالــي لشــركة نبعــة خــال الســنوات 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م و2020م و2021م. تــم إعــداد هــذا القســم باالعتمــاد علــى القوائــم الماليــة للســنة لماليــة المنتهيــة فــي 31 
يوليــو 2020م التــي تــم اعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والتــي تتضمــن القوائــم المعدلــة لفتــرة 
المقارنــة 31 يوليــو 2019م باإلضافــة إلــى القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م التــي تــم اعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتضمــن القوائــم المعدلــة لفتــرة المقارنــة 31 يوليــو 2020م. هــذا وباإلضافــة إلــى 
اإليضاحــات المرفقــة بهــم والتــي قامــت إدارة شــركة نبعــة بإعدادهــا وتمــت مراجعتهــا وفــق المعاييــر الدوليــة للمراجعــة مــن قبــل شــركة إبراهيــم 

أحمــد البســام و شــركاؤه )PKF( للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م و2020م و2021م.

تــم اســتخراج القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م مــن القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
يوليــو 2021م والتــي تــم اعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي مــع تفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
)IFRS( والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى اصــدارات المعاييــر األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
والمحاســبين )SOCPA( والتــي يشــار إليهــا بـــ »المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية«. كمــا وتــم اســتخراج 
القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2019م مــن القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م والتــي 

تــم اعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
 

كمــا ال تملــك شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه )PKF( وال أي مــن شــركاتها التابعــة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي شــركة نبعــة وتــم 
اعطــاء الموافقــة الكتابيــة بــدون تراجــع فيمــا يتعلــق بنشــر اســمهم وشــعارهم وإفادتهــم فــي تعميــم المســاهمين هــذه كمراجعــي حســابات لشــركة 

نبعــة للفتــرات المذكــورة ســابقاً.

وننبــه أنــه قــد يشــتمل هــذا الجــزء علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية اســتناداً إلــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا الحاليــة فيمــا يتعلــق بنمــو األربــاح 
ونتائــج العمليــات واألوضــاع الماليــة وبنــاًء علــى ذلــك فهــي تحتــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر مؤكــدة قــد تــؤدي إلــى اختــاف جوهــري عــن النتائــج 
الفعليــة لشــركة نبعــة وذلــك نتيجــة لعوامــل وأحــداث متعــددة بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم مــن تعميــم المســاهمين 

تــم عــرض جميــع المعلومــات الماليــة فــي هــذا القســم إلــى أقــرب ألــف الريــال الســعودي مالــم ينــص علــى خــاف ذلــك. وتــم تقريــب المبالــغ والنســب 
المئويــة إلــى أقــرب عــدد عشــري، وعليــه فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع المجاميــع المذكــورة 

فــي تلــك الجــداول أو مــع القوائــم الماليــة لشــركة نبعــة.

5-٢  إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي هــذه القســم قــد تــم اســتخراجها دون تعديــات جوهريــة وعرضهــا بصيغــة تتســق مــع القوائــم الماليــة - 1
للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م و2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــم والتــي قــد تــم إعدادهــا مــن قبــل شــركة نبعــة وفقــاً 

للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.
ــي هــذا القســم - 2 ــه ف ــم اإلفصــاح عن ــا ت ــو 2021م، وباســتثناء م ــي 31 يولي ــة ف ــدت خســائر خــال الســنة المالية المنتهي ــة تكب أن شــركة نبع

واألقســام األخــرى مــن تعميــم المســاهمين هــذا فيمــا يتعلــق بالخســائر، لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري 
لشــركة نبعــة خــال الســنوات الماليــة الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تعميــم المســاهمين إضافــة إلــى نهايــة الفتــرة التــي يشــملها تقريــر 
المحاســب القانونــي فــي اعتمــاد تعميــم المســاهمين باستثناء الخســائر خــال الســنة المالية المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م. ويؤكــد أعضــاء 
مجلــس اإلدارة بــأن كل الحقائــق الجوهريــة المتعلقــة بشــركة نبعــة وأدائهــا المالــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي تعميــم المســاهمين هــذا، وأنــه ال 
توجــد أي معلومــات أو مســتندات أو حقائــق أخــرى لــو تــم إغفــال ذكرهــا ســتصبح البيانــات الــواردة فــي تعميــم المســاهمين بيانــات مضللــة.

أنــه ليــس لــدى شــركة نبعــة أي ممتلــكات بمــا فــي ذلــك أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن الموجــودات التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات - 3
أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم الموقــف المالــي باســتثناء مــا تــم االفصــاح عنــه فــي هــذا القســم.
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لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل شــركة نبعــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو - 4
كبــار التنفيذييــن، أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق الماليــة او الخبــراء خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم تعميــم 

المســاهمين. 
ــة، كمــا - 5 ــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفي ــك الســحب عل ــات أخــرى بمــا فــي ذل ــدى شــركة نبعــة أي قــروض أو مديوني ــه ال يوجــد ل أن

يقــر بعــدم وجــود أي التزامــات ضمــان )بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر 
ــه فــي هــذا  ــم اإلفصــاح عن ــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري باســتثناء مــا ت ــول أو ائتمــان القب ــة برهــن( أو التزامــات تحــت القب المضمون

القســم.
أنه – على حد علمهم – ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات شركة نبعة كما في تاريخ هذا التعميم.- 6
أنــه ال يوجــد لــدى شــركة نبعــة أي التزامــات محتملــة أو ضمانــات أو أي أصــول ثابتــة مهمــة مزمــع علــى شــرائها أو اســتئجارها بخــاف مــا - 7

تــم االفصــاح عنــه فــي هــذا القســم كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.
أن رأس مال شركة نبعة ال يخضع لحق الخيار.- 8

5-3  السياسات المحاسبية الهامة

5-٣-1  أسس االعداد والقياس 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

قامــت شــركة نبعــة بإعــداد قوائمهــا الماليــة لجميــع الســنوات حتــى الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 
ــة  ــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئ المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم المعتمــد فــي المملكــة العربي

الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين.

ــة التــي تبــدأ فــي 1 أغســطس 2020م، قــرر الشــركاء بتاريــخ 1 مــارس 2021م أن تقــوم شــركة نبعــة بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً  للســنة المالي
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وعليــه فقــد تــم إعــداد 

القوائــم الماليــة كمــا فــي 1 أغســطس 2019م )تاريــخ التحــول( وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

إن القوائــم الماليــة تــم إعدادهــا وفقــاً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )1( »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ألول مــرة«. 
وبالتالــي قامــت شــركة نبعــة بتطبيــق نفــس السياســات الماليــة علــى جميــع الفتــرات المعروضــة، كمــا لــو كانــت مطبقــة دائمــاً.

 بيان االلتزام

ــر واإلصــدارات األخــرى  ــة الســعودية والمعايي ــي المعتمــدة فــي المملكــة العربي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة وفقــاً للمعايي ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
ــن والمحاســبين.     ــة الســعودية للمراجعي ــن الهيئ ــدة م المعتم

السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة تــم تطبيقهــا بصــورة ثابتــة علــى كافــة الفتــرات المعروضــة، مــا لــم يذكــر 
خــاف ذلــك.     

    

أسس القياس

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء الحــاالت التــي تتطلــب فيهــا المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أساســاً آخــر 
للقيــاس.

كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة مــن خــال تعميمهــا الصــادر بتاريــخ 16 أكتوبــر 2016م، يجــب علــى شــركة نبعــة تطبيــق نمــوذج 
التكلفــة لقيــاس الممتلــكات والمعــدات والعقــارات االســتثمارية والموجــودات غيــر الملموســة عنــد اعتمــاد المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لمــدة 

ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وقــد تــم التمديــد الحقــاً حتــى 31 ديســمبر 2021م.       
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استخدام التقديرات واألحكام

إن إعــداد القوائــم الماليــة يتطلــب قيــام اإلدارة باجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر فــي تطبيــق السياســات والمبالــغ المدرجــة للموجــودات 
والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات، قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

إن التقديــرات الهامــة الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية لشــركة نبعــة والمصــادر الهامــة لحــاالت عــدم التأكــد مــن 
التقديــرات كانــت مماثلــة لتلــك المبينــة فــي القوائــم الماليــة الســنوية األخيــرة.

ومــع ذلــك، قامــت شــركة نبعــة بمراجعــة المصــادر الرئيســية لتقديــرات عــدم التأكــد التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الســنوية األخيــرة 
علــى خلفيــة جائحــة كوفيــد-19. ســتواصل اإلدارة مراقبــة الوضــع وأي تغييــرات مطلوبــة ســتنعكس فــي فتــرات التقاريــر المســتقبلية.       

  

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تقوم شركة نبعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة.
تكون الموجودات متداولة عندما تكون:

من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهاكها خال دورة التشغيل العادية. 	
يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. 	
يتوقع أن تتحقق خال االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 	
أن يكــون نقــداً ومــا فــي حكمــه مــا لــم يكــن مقيــداً نتيجــة لتحويلــه أو اســتخدامه لتســوية التــزام علــى األقــل لاثنــي عشــر شــهراً بعــد فتــرة  	

التقريــر.

تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة عندما:

يكون متوقعا أن يتم تسويتها خال دورة التشغيل العادية. 	
يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة. 	
مستحق للتسوية خال أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 	
عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لاثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 	
تصنف شركة نبعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 	

قياس القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتامه مقابــل بيــع أصــل أو يتــم دفعــه لتســوية التــزام فــي معاملــة اعتياديــة بيــن مشــاركين فــي الســوق فــي 
تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معامــات بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام يحــدث إمــا:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو- 1
في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات.- 2

ــًا للوصــول إليــه مــن قبــل شــركة نبعــة. يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو  إن الســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر تقدمــاً يجــب أن يكــون قاب
االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي ســوف يســتخدمها المشــاركين فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام بافتــراض أن المشــاركين فــي 

ــة. ــون مصلحتهــم االقتصادي الســوق يمثل

ــة باســتخدام  ــع اقتصادي ــق مناف ــى تحقي ــي الســوق عل ــدرة المشــاركين ف ــار ق ــي االعتب ــة تأخــذ ف ــر المالي ــة للموجــودات غي ــة العادل ــاس القيم قي
الموجــودات فــي أقصــى وأفضــل اســتخداماتها أو ببيعهــا لمشــارك آخــر فــي الســوق يســتخدم نفــس األصــل فــي أقصــى وأفضــل اســتخدام لــه.
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تســتخدم شــركة نبعــة أســاليب التقييــم المائمــة فــي ظــل الظــروف التــي تتوفــر فيهــا المعلومــات الازمــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتعظيــم االســتفادة 
مــن المدخــات التــي يمكــن إدراكهــا وتقليــل اســتخدام المدخــات التــي ال يمكــن إدراكهــا.

يتــم تصنيــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن تسلســل القيمــة 
العادلــة. ويتــم اإلفصــاح عــن ذلــك أدنــاه، بنــاًء علــى مدخــات أقــل مســتوى الــذي يعتبــر هامــاً لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المســتوى األول: األســعار المتداولــة )بــدون تعديــل( فــي أســواق نشــطة للموجــودات والمطلوبــات المماثلــة يمكــن الحصــول عليهــا فــي تاريــخ 
القيــاس.

المســتوى الثانــي: أســاليب تقييــم يكــون أدنــى مســتوى مــن المدخــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن إدراكــه إمــا بصــورة مباشــرة )مثــل 
األســعار( أو بصــورة غيــر مباشــرة )مشــتقة مــن األســعار(.

ــة  ــر قابل ــه )مدخــات غي ــة ال يمكــن إدراك ــة العادل ــاس القيم ــة لقي ــى مســتوى مــن المدخــات الهام ــون أدن ــم يك المســتوى الثالــث: أســاليب تقيي
للماحظــة(. بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر، تقــوم شــركة نبعــة بتحديــد 
مــا إذا كان التحويــل قــد حــدث بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتناداً إلــى أدنــى مســتوى مــن 
المدخــات الهامــة(. إلــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل فــي نهايــة فتــرة التقريــر. تقــوم شــركة نبعــة بتحديــد السياســات واإلجــراءات لــكل مــن قيــاس 

القيمــة العادلــة المتكــررة وقيــاس القيمــة العادلــة غيــر المتكــررة.

فــي تاريــخ كل تقريــر تقــوم شــركة نبعــة بتحليــل التغيــرات فــي قيــم الموجــودات والمطلوبــات التــي يجــب إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا وفقــاً 
للسياســات المحاســبية لشــركة نبعــة. ولهــذا التحليــل تقــوم شــركة نبعــة بالتحقــق مــن المدخــات الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم مــن خــال 
ــر فــي القيمــة  ــة التغي ــم مــع العقــود والمســتندات األخــرى ذات العاقــة. كمــا تقــوم شــركة نبعــة بمقارن مطابقــة المعلومــات فــي احتســاب التقيي
ــة قامــت  ــزام مــع المصــادر الخارجيــة األخــرى لتحديــد مــا إذا كان التغيــر معقــوالً. ألغــراض إفصاحــات القيمــة العادل ــة لــكل أصــل أو الت العادل
ــزام ومســتوى التسلســل الهرمــي  ــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــل أو االلت شــركة نبعــة بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات عل

للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.

النقد وما في حكمه

 يتكــون بنــد النقــد ومــا فــي حكمــه مــن نقــد بالصنــدوق والحســابات الجاريــة وودائــع لــدى البنــوك واالســتثمارات األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة 
الســيولة ذات االســتحقاق األصلــي خــال ثاثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ الحيــازة والتــي يمكــن تحويلهــا بســهولة إلــى مبلــغ نقــدي محــدد وتخضــع 

لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــر فــي القيمــة وتكــون متاحــة الســتخدامات شــركة نبعــة.

ذمم مدينة 

تمثــل المبالــغ المســتحقة مــن اوليــاء األمــور عــن الخدمــات المــؤدات فــي ســياق النشــاط المعتــاد لشــركة نبعــة وال تتحمــل الذمــم المدينــة فائــدة. 
إذا تجــاوز االئتمــان شــروط االئتمــان العاديــة يتــم قيــاس الذمــم المدينــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة. فــي نهايــة 
كل فتــرة تقريــر تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للذمــم المدينــة التجاريــة والمدينيــن اآلخريــن لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن 

المبالــغ غيــر قابلــة لاســترداد. فــي هــذه الحالــة، يتــم إثبــات الخســارة بســبب انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

الممتلكات والمعدات 

يتــم االعتــراف بالممتلــكات والمعــدات مبدئيــا بتكلفــة االقتنــاء، بمــا فــي ذلــك أيــة تكاليــف منســوبة مباشــرة إلعــادة الموجــودات إلــى الموقــع والحالــة 
الازمــة لتمكينهــا مــن العمــل بالطريقــة التــي تنشــدها إدارة شــركة نبعــة. يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الحقــاً بالتكلفــة ناقصــا االســتهاك المتراكــم 

وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة إن وجــدت.

ــكات  ــة فــي الممتل ــود منفصل ــا كبن ــم المحاســبة عنه ــة، يت ــة مختلف ــدات أعمــار إنتاجي ــكات والمع ــود الممتل ــات الرئيســية لبن ــا يكــون للمكون عندم
والمعــدات. يتــم تحميــل االســتهاك علــى قائمــة الدخــل الشــامل واحتســابه بطريقــة القســط الثابــت لتوزيــع تكاليــف الموجــودات ذات العاقــة بعــد 
خصــم القيــم المتبقيــة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل بنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات. وفيمــا يلــي نســب االســتهاك المقــدرة 

للموجــودات:
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الجدول 5-1  نسب االستهاك المقدرة للموجودات

السنوات الممتلكات والمعدات

 20سنة او فترة االيجار ايهما اقلتحسينات على المباني المستأجرة

10 أثاث ومفروشات

6٫67اجهزة تكيف

6٫67اجهزة كهربائية

6٫67وسائل تعليمية

10 معدات ترفيهية

5 السيارات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م.

االنخفاض في القيمة 

يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات بغــرض تحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمتهــا، وذلــك فــي وجــود أحــداث أو تغيــرات 
فــي الظــروف تشــير الــى ان القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لاســترداد. عنــد وجــود ذلــك المؤشــر، وعندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لأصــل 

قيمتــه القابلــة لاســترداد والتــي تمثــل القيمــة العادلــة لأصــل بعــد خصــم تكاليــف البيــع أو قيمتــه االســتخدامية، أيهمــا أعلــى. 

يتــم تحديــد الوحــدة المولــدة للنقــد التــي يتــم قيــاس االنخفــاض فــي قيمتهــا بأنهــا أصغــر مجموعــة محــددة مــن الموجــودات التــي تنتــج تدفقــات 
نقديــة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الموجــودات او مجموعــات الموجــودات األخــرى. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة 

لأصــل مباشــرة الــى قيمتــه القابلــة لاســترداد إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل أكبــر مــن قيمتــه المقــدرة القابلــة لاســترداد. 

ــد مــن قيمــة  ــي تزي ــة الت ــم رســملة مصروفــات اإلصــاح والصيان ــح والخســارة. تت ــى قائمــة الرب ــة عل ــم تحميــل مصروفــات اإلصــاح والصيان  يت
ــد مــن عمرهــا اإلنتاجــي بشــكل جوهــري. الموجــودات أو تزي

تتم مراجعة طريقة االستهاك وتقديرات القيمة المتبقية وتقديرات األعمار اإلنتاجية سنوياً.

يتــم التوقــف عــن إثبــات أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات وأي جــزء هــام تــم إثباتــه فــي البدايــة وذلــك عنــد االســتبعاد أو عنــد عــدم وجــود 
منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن االســتعمال أو االســتبعاد. تــدرج أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن التوقــف عــن إثبــات أي أصــل )التــي يتــم احتســابها 
كفــرق بيــن صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة األصــل( فــي قائمــة الربــح والخســارة وذلــك عنــد التوقــف عــن إثبــات األصــل. يتــم 
تخفيــض القيمــة الدفتريــة لأصــل فــورا إلــى قيمتــه القابلــة لاســترداد فــي حالــة زيــادة القيمــة الدفتريــة لأصــل عــن القيمــة القابلــة لاســترداد 

المقــدرة لــه.

انخفاض الموجودات غير المالية

تقــوم شــركة نبعــة بتاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر أن األصــل قــد تنخفــض قيمتــه. فــي حالــة وجــود أي مؤشــر أو عندمــا يتطلــب 
إجــراء اختبــار انخفــاض ســنوي لأصــل، تقــوم شــركة نبعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لأصــل. القيمــة القابلــة لاســترداد لأصــل هــي 

القيمــة العادلــة لأصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــاً تكاليــف االســتبعاد وقيمتــه القابلــة لاســتخدام أيهمــا أعلــى.

يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لاســترداد لأصــل الفــردي إال إذا كان األصــل ال ينتــج تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بصــورة كبيــرة عــن تلــك 
الموجــودات األخــرى أو مجموعــة الموجــودات. عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لأصــل أو وحــدة توليــد النقــد لقيمتهــا القابلــة لاســترداد يتــم 

ــة لاســترداد. ــه القابل ــى قيمت ــم تخفيضــه إل ــار األصــل منخفضــا ويت اعتب
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عنــد تقييــم القيمــة القابلــة لاســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم مــا 
قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لأمــوال والمخاطــر المحــددة لأصــل. يتــم األخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد 
القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف االســتبعاد معامــات الســوق األخيــرة. فــي حالــة عــدم إمكانيــة تحديــد مثــل هــذه المعامــات فيتــم اســتخدام نمــوذج 

التقييــم المناســب. يتــم اختبــار الشــهرة ســنوياً لانخفــاض وال يتــم عكــس أي خســائر انخفــاض للشــهرة.

ــكل وحــدة مــن  ــم اعدادهــا بشــكل منفصــل ل ــي يت ــة وخطــط تشــغيلية والت ــات تفصيلي ــى موازن تســتند شــركة نبعــة فــي احتســابها لانخفــاض عل
الوحــدات المولــدة للنقــد لشــركة نبعــة التــي تتــوزع عليهــا الموجــودات الفرديــة. تغطــي هــذه الموازنــات والخطــط التشــغيلية بصــورة عامــة فتــرة 

خمــس ســنوات. يتــم احتســاب معــدل النمــو طويــل األجــل وتطبيقــه علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمشــروع بعــد الســنة الخامســة.

يتم االعتراف بخسائر انخفاض العمليات المستمرة في قائمة الدخل الشامل في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.

بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة يتــم اجــراء تقييــم بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان مؤشــر علــى أن خســائر االنخفــاض المعتــرف بهــا 
ســابقاً لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت. عنــد وجــود مثــل هــذه المؤشــر تقــوم شــركة نبعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لأصــل أو الوحــدة 
المولــدة للنقــد. ويتــم رد خســائر االنخفــاض بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لأصــل قيمتــه القابلــة لاســترداد وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة 
التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا بالصافــي بعــد خصــم االســتهاك فــي حالــة عــدم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي قيمــة األصــل فــي الســنوات 

الســابقة. يتــم االعتــراف بهــذا الــرد فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

الزكاة 

تخضــع شــركة نبعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالمملكــة العربيــة الســعودية  ويتــم إثبــات اســتحقاق للــزكاة ويحمــل 
علــى قائمــة الدخــل الشــامل للفتــرة الجاريــة. ويتــم احتســاب مطلوبــات الــزكاة اإلضافيــة، إن وجــدت، والتــي تتعلــق بالربــوط علــى ســنوات ســابقة 

مــن قبــل الهيئــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إصــدار الربــوط النهائيــة.

منافع الموظفين

االلتزامات قصيرة األجل

إن المطلوبــات المتعلقــة باألجــور والرواتــب، بمــا فــي ذلــك المنافــع غيــر النقديــة واإلجــازات المتراكمــة وتذاكــر الســفر المتوقــع ســدادها بالكامــل 
خــال اثنــي عشــر شــهراً بعــد انتهــاء الفتــرة التــي يقــوم فيهــا الموظفيــن بتقديــم الخدمــات ذات العاقــة، يتــم إثباتهــا بنــاء علــى الخدمــات المقدمــة 
مــن الموظفيــن حتــى نهايــة فتــرة إعــداد القوائــم الماليــة وتقــاس بالمبالــغ المتوقــع دفعهــا عنــد تســوية المطلوبــات. يتــم عــرض المطلوبــات 

كالتزامــات منافــع الموظفيــن الحاليــة ضمــن المصروفــات المســتحقة فــي قائمــة المركــز المالــي.

االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل

يتــم االعتــراف بااللتــزام أو األصــل فــي قائمــة المركــز المالــي بخصــوص المكافــأة المحــددة. يتمثــل التــزام مزايــا نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي 
القيمــة الحاليــة لالتــزام المزايــا المحــددة فــي ســنة التقريــر المالــي، ويتــم احتســاب التــزام المزايــا المحــددة ســنوياً مــن قبــل خبــراء اكتوارييــن 

مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة.

وتحــدد القيمــة الحاليــة لالتــزام المزايــا المحــددة بخصــم التدفقــات النقديــة الخارجــة التقديريــة المســتقبلية باســتخدام معــدالت فائــدة ســندات 
شــركات عاليــة الجــودة المقومــة بالعملــة التــي ســيتم بهــا ســداد المكافــآت، وتكــون شــروطها مقاربــة لشــروط االلتــزام ذي العاقــة. 

االلتزامات األخرى المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل 
تصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:
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تكلفة الخدمة

تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الدخل الشامل.

ــا المحــددة عــن تعديــات الخطــة أو التخفيضــات مباشــرة فــي قائمــة الدخــل  ــة اللتزامــات المزاي ــرات فــي القيمــة الحالي ــراف بالتغي ــم االعت يت
الشــامل كتكاليــف خدمــة ســابقة. 

تكلفة الفائدة

يتــم احتســاب صافــي تكلفــة الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم علــى صافــي رصيــد التــزام المزايــا المحــددة. يتــم إدراج هــذه التكلفــة فــي مصروفــات 
مزايــا الموظفيــن فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

أرباح أو خسائر إعادة القياس 

يتــم إثبــات أربــاح أو خســائر إعــادة القيــاس الناشــئة عــن التعديــات أو التغيــرات فــي االفتراضــات اإلكتواريــة فــي الســنة التــي تحــدث فيهــا مباشــرة 
ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. 

االعتراف باإليرادات

تتألــف اإليــرادات مــن القيــم العادلــة للمقابــل المــادي المســتلم أو المســتحق مــن تقديــم الخدمــات فــي الســياق الطبيعــي ألنشــطة شــركة نبعــة مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار شــروط الدفــع المحــددة تعاقديــاً. يتــم قيــد اإليــرادات بالصافــي بعــد الخصومــات والحوافــز والتخفيضــات.

يتــم إثبــات االيــراد عندمــا يكــون مــن الممكــن قياســه بشــكل موثــوق وعندمــا يكــون مــن المرجــح أن تــؤول المنفعــة االقتصاديــة إلــى شــركة نبعــة 
وعندمــا تتحقــق معاييــر محــددة لــكل مــن أنشــطة شــركة نبعــة كمــا هــو موضــح أدنــاه.

تعترف شركة نبعة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية:

ــة للتنفيــذ ويحــدد  ــر ينشــئ حقوقــاً والتزامــات قابل ــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكث يعــرف العقــد بأن
المعاييــر لــكل عقــد التــي يجــب الوفــاء بهــا. الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل.

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. الخطوة 2: تحديد التزامات األداء.

ســعر المعاملــة هــو مبلــغ المقابــل الــذي تتوقــع شــركة نبعــة الحصــول عليــه فــي نظيــر نقــل الســلع 
أو الخدمــات التــي وعــد بهــا العميــل، باســتثناء المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن أطــراف ثالثــة. الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة.

بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن التــزام أداء، تقــوم شــركة نبعــة بتوزيــع ســعر المعاملــة 
علــى كل التــزام أداء بمبلــغ يحــدد مبلــغ المقابــل الــذي تتوقــع شــركة نبعــة الحصــول عليــه مقابــل 

الوفــاء بــكل التــزام مــن التزامــات األداء.
الخطوة 4: تخصيص سعر المعاملة.

ــق نقــل الســلع أو  ــزام األداء عــن طري ــرادات عندمــا )أو كلمــا( أوفــت بالت تحقــق شــركة نبعــة اإلي
الخدمــات التــي وعــد بهــا العميــل بموجــب العقــد. الخطوة 5: االعتراف باإليرادات.

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م.

الخدمات التعليمية

يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد تأديــة الخدمــات التعليميــة للطــاب المســجلين بمــدارس شــركة نبعــة لــكل عــام دراســي علــى حــدة وتــدرج بالصافــي 
بعــد الخصومــات واالعفــاءات. كمــا تتحقــق اإليــرادات األخــرى عنــد تقديــم الخدمــات ذات العاقــة.
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المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصــص فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون لشــركة نبعــة التــزام قانونــي أو تعاقــدي نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المرجــح أن 
يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر مبلغهــا بصــورة موثــوق فيهــا. عندمــا يكــون التأثيــر جوهــري يتــم تحديــد 
المخصصــات مــن خــال خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل خصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة 
للقيمــة الزمنيــة لأمــوال، والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االلتــزام. يتــم االعتــراف بتخفيــض الخصــم كتكلفــة تمويليــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

المطلوبات المحتملة

جميــع االلتزامــات المحتملــة الناجمــة عــن أحــداث ســابقة والتــي ســوف يتأكــد وجودهــا فقــط مــن خــال وقــوع أو عــدم وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر 
مــن األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة والتــي ال تخضــع لســيطرة كاملــة مــن قبــل شــركة نبعــة، أو جميــع االلتزامــات الحاليــة الناجمــة عــن أحــداث 
ــة ســيكون  ــة فــي المنافــع االقتصادي ــأن تدفــق المــوارد الخارجــة الكامن ــة: )1( عــدم وجــود احتمــال ب ــة لأســباب التالي ــر مثبت ســابقة ولكنهــا غي

مطلوبــاً لتســوية االلتــزام، 

أو )2( عــدم إمكانيــة قيــاس مبلــغ االلتــزام بموثوقيــة كافيــة؛ فانــه يجــب تقييمهــا جميعــا بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي واإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم 
الماليــة لشــركة نبعــة ضمــن المطلوبــات المحتملــة.

1(  األدوات المالية

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية- 1
عنــد االثبــات األولــي، يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى أنهــا موجــودات ماليــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة، أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الدخــل الشــامل – اســتثمارات فــي أدوات الديــن، أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل – اســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة، أو 

بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كا الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة.

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و- 
تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.- 

يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل إذا اســتوفت كا الشــرطين أدنــاه وال يتــم تخصيصهــا بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة:

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية، و- 
تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.- 

عنــد االثبــات األولــي لاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة، يحــق لشــركة نبعــة أن تختــار بشــكل 
نهائــي عــرض التغيــرات الاحقــة فــي القيمــة العادلــة لاســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل. يتــم هــذا الخيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة.

إن جميــع الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل وفقــاً لمــا تــم بيانــه أعــاه، 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، وهــذا يتضمــن جميــع الموجــودات الماليــة المشــتقة. وعنــد االثبــات األولــي، يحق لشــركة 
نبعــة أن تخصــص بشــكل نهائــي الموجــودات الماليــة التــي بطريقــة أخــرى تســتوفي متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل، كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، وإذا قامــت بذلــك، تقــوم بحــذف عــدم التطابــق المحاســبي 

الــذي قــد ينشــأ بطريقــة أخــرى أو تخفيضــه بشــكل كبيــر.

يتــم القيــاس األولــي للموجــودات الماليــة )مــا لــم تكــن ذمــم مدينــة تجاريــة دون عنصــر مالــي جوهــري مقــاس بشــكل أولــي بســعر المعاملــة( بالقيمــة 
العادلــة، بالنســبة للبنــد غيــر المقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، زائــداً تكاليــف المعاملــة التــي تتعلــق باقتنائهــا بشــكل مباشــر.

يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الاحق للموجودات المالية.
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الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الربــح أو الخســارة

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم إثبــات صافــي المكاســب 
والخســائر، وتشــمل أي فائــدة أو دخــل توزيعــات أربــاح، ضمــن الربــح أو الخســارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة 
الفعليــة. يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم اثبــات 
إيــرادات الفائــدة وأربــاح وخســائر تحويــل العمــات األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة ضمــن 

الربــح أو الخســارة. يتــم اثبــات أي ربــح أو خســارة ضمــن الربــح أو الخســارة.

االســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال الدخــل الشــامل

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. إن إيــرادات الفائــدة التــي يتــم 
احتســابها باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة، وكذلــك أربــاح وخســائر تحويــل العمــات 
األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة يتــم اثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة. يتــم اثبــات صافــي 
األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل. وعنــد التوقــف عــن االثبــات، فــإن األربــاح 

والخســائر المتراكمــة فــي الدخــل الشــامل يعــاد تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة.

االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم اثبــات توزيعــات األربــاح 
كإيــرادات ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم تمثــل توزيعــات األربــاح بشــكل واضــح اســترداد 
جــزء مــن تكلفــة االســتثمار. يتــم إثبــات األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل 

ــح أو الخســارة. ــى الرب ــداً إل ــا أب ــم إعــادة تصنيفه وال يت

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م.

5-٣-2  االستبعاد

الموجودات المالية

يتــم اســتبعاد األصــل المالــي )أو جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة متماثلــة( بشــكل أساســي )أي يتــم اســتبعادها مــن قائمــة المركــز المالــي لشــركة 
نبعــة( فــي الحــاالت التاليــة:

انتهاء صاحية حقوق استام التدفقات النقدية من األصل- 
قيــام شــركة نبعــة بتحويــل حقوقهــا لتلقــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تحملهــا التزامــاً بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون - 

تأخيــر إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب »تمريــر«؛ و )أ( قيــام شــركة نبعــة بنقــل جميــع مخاطــر ومزايــا األصــل بشــكل جوهــري، أو )ب( قامــت 
بنقــل الســيطرة علــى األصــل ولــم تقــم شــركة نبعــة بنقــل أو االحتفــاظ بشــكل جوهــري بمخاطــر ومزايــا األصــل المالــي.

االلتزامات المالية

تقــوم شــركة نبعــة بإلغــاء اثبــات االلتزامــات الماليــة عندمــا يتــم الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صاحيتهــا. تقــوم شــركة نبعــة 
أيضــاً بإلغــاء اثبــات االلتزامــات الماليــة عنــد تعديــل شــروطها والتدفقــات النقديــة لالتــزام المعــدل بشــكل جوهــري، وفــي هــذه الحالــة يتــم اثبــات 

التــزام مالــي جديــد مبنــي علــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة.

عنــد اســتبعاد االلتــزام المالــي، يتــم اثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المســتنفذة والمبلــغ المدفــوع )بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة محولــة 
أو التزامــات تــم تحملهــا( فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

2(  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.
يتــم قيــاس مخصصــات الخســائر علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة: وهــي الخســائر االئتمانيــة التــي تنتــج 

مــن جميــع أحــداث التعثــر المحتمــل عــن الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.

تقوم شركة نبعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
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عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة ألصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االثبــات األولــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، 
فــإن شــركة نبعــة تضــع فــي االعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات العاقــة والمتاحــة دون تكلفــة أو جهــد غيــر مبــرر. ويشــمل ذلــك كا مــن 
المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي اســتناداً إلــى الخبــرة الســابقة لشــركة نبعــة والتقييــم االئتمانــي المســتنير، بمــا فــي ذلــك معلومــات النظــرة 

المستقبلية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل للخســائر االئتمانيــة. يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة بأنهــا القيمــة الحاليــة لكافــة 
النقــص فــي النقــد )أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة لشــركة نبعــة وفقــاً للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع شــركة نبعــة اســتامها(. 

يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بســعر الفائــدة الفعلــي لأصــل المالــي.

الموجودات المالية المنخفضة قيمتها ائتمانيًا

تقــوم شــركة نبعــة بتاريــخ كل قوائــم ماليــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة وأوراق الديــن المدرجــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل منخفضــة القيمــة ائتمانيــاً. يتــم تقييــم األصــل المالــي علــى أنــه منخفــض القيمــة ائتمانيــاً عنــد وقــوع حــدث أو 

أكثــر يكــون لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل المالــي.

عرض االنخفاض في القيمة

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.

الشطب

يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة ألصــل مالــي )إمــا جزئيــاً أو كليــاً( إلــى الحــد الــذي ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســترداده. وهــذا هــو 
الحــال بصفــة عامــة عندمــا تقــرر شــركة نبعــة أن المديــن ليــس لديــه أصــول أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ 
الخاضعــة للشــطب. ومــع ذلــك، قــد تظــل الموجــودات الماليــة المشــطوبة خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثــال إلجــراءات الفريــق الســترداد 

المبالــغ المســتحقة.

مقاصة األدوات المالية

يتــم إجــراء مقاصــة لأصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة ويتــم تســجيل صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي إذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل 
للتنفيــذ فــي الوقــت الحالــي لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وهنــاك نيــة للتســوية علــى أســاس صــاف لأصــول والخصــوم فــي وقــت واحــد.

موجودات حق االستخدام

تعتــرف شــركة نبعــة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل محــل العقــد متاًحــا لاســتخدام(. 
لــة حســب أي إعــادة  وتَُقــاس أصــول حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقًصــا أي اســتهاك متراكــم وأي خســائر ناشــئة عــن االنخفــاض فــي القيمــة، وُمعدَّ
قيــاس فــي التزامــات عقــد إليجــار. وتشــتمل تكلفــة أصــول حــق االســتخدام علــى مبلــغ التزامــات عقــود اإليجــار الُمعتــَرف بهــا والتكاليــف المباشــرة 
دة فــي أو قبــل بــدء عقــد اإليجــار، ناقًصــا أي حوافــز إيجــار مســتلَمة وتكاليــف اســتعادة األصــل. ومــا  المبدئيــة المتكبَّــدة ومدفوعــات اإليجــار الُمســدَّ

لــم تكــن شــركة نبعــة متيقنــة بصــورة معقولــة حيــال الحصــول علــى ملكيــة األصــل

المســتأَجر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار، تُســتَهلك أصــول حــق االســتخدام الُمعتــَرف بهــا وفًقــا لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي 
التقديــري أو مــدة عقــد اإليجــار، أيُّهمــا أقصــر. وتخضــع أصــول حــق االســتخدام لانخفــاض فــي القيمة.
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التزامات عقود اإليجار

تعتــرف شــركة نبعــة، عنــد بــدء عقــد اإليجــار، بالتزامــات عقــود اإليجــار التــي تَُقــاس بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي تَُدفــع علــى مــدى 
فتــرة عقــد اإليجــار. وتشــتمل مدفوعــات اإليجــار علــى المدفوعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك المدفوعــات الثابتــة الفعليــة( ناقًصــا أي حوافــز إيجــار 
ل والمبالــغ المتوقــع ســدادها بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة.  ُمســتَحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار المتغيِّــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو ُمعــدَّ
ــد بصــورة معقولــة أن تمارســه شــركة نبعــة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد  ــن أيًضــا مدفوعــات اإليجــار ســعر ممارســة خيــار الشــراء المؤكَّ وتتضمَّ
ــرة، التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو  اإليجــار إذا كان عقــد اإليجــار يعكــس ممارســة شــركة نبعــة خيــار اإلنهــاء. ويُعتــَرف بمدفوعــات اإليجــار المتغيِّ

ــن، كمصــروف فــي الســنة التــي يتســبب خالهــا الحــدث أو الظــرف فــي إجــراء الســداد. ل معيَّ ُمعــدَّ

ل  ل االقتــراض االفتراضــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار إذا كان ُمعــدَّ وعنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار، تســتخدم شــركة نبعــة ُمعــدَّ
ر تحديــده بيُســر. وبعــد تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، يضــاف مبلــغ التزامــات عقــد اإليجــار  الفائــدة المنصــوص عليهــا ضمنًيــا فــي عقــد اإليجــار يتعــذَّ
دة. فضــلًا عــن ذلــك، يَُعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات عقــد اإليجــار إذا كان  ــض حســب ُدفعــات اإليجــار الُمســدَّ ليعكــس تزايــد الفائــدة ويُخفَّ
هنــاك تعديــل أو تغيــر فــي ُمــدة عقــد اإليجــار؛ ســواء كان تغيُّــر فــي دفعــات اإليجــار الثابتــة الفعليــة أو تغيُّــر فــي تقييــم شــراء األصــل محــل العقــد. 

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

تُطبِّــق شــركة نبعــة إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود إيجارهــا قصيــرة األجــل للعقــارات المســتأَجرة )أي عقــود اإليجــار 
ــن خيــار شــراء(، وتُطبِّــق أيًضــا إعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار ذات  التــي تصــل مدتهــا 12 شــهًرا أو أقــل مــن تاريــخ بــدء العقــد وال تتضمَّ
الموجــودات منخفضــة القيمــة. ويُْعتـَـَرف بُدفعــات عقــود اإليجــار المتعلقــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات الموجــودات منخفضة 

القيمــة كمصــروف وفقــاً لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

توزيعات األرباح 

 يتــم إثبــات التوزيعــات النقديــة أو غيــر النقديــة للشــركاء كمطلوبــات وذلــك عنــد الموافقــة علــى التوزيــع، وطبقــاً لنظــام الشــركات فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، تتــم الموافقــة علــى توزيعــات األربــاح عنــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل الشــركاء. يتــم خصــم المبلــغ المــوزع مباشــرة مــن حقــوق 

الملكيــة واالعتــراف بــه كمطلوبــات.

5-٤  العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء شركة نبعة وعملياتها 

ــات المســجلين لديهــا، ومــدى ســعة وقــدرة شــركة نبعــة بتســجيل طــاب إضافييــن. ويوضــح  ــات شــركة نبعــة بعــدد الطــاب والطالب ــر عملي تتأث
ــات لمــدارس شــركة نبعــة: ــي عــدد الطــاب والطالب الجــدول اآلت
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الجدول 5-2  أعداد الطاب والطالبات ومؤشرات األداء الرئيسية 

معدل النمو 
السنوي المركب 
)2019م-2021م(

نسبة التغيير 
السنوي

2020م-2021م

نسبة التغيير 
السنوي

2019م-2020م

2021م 2020م 2019م
نسبة المؤشرات

اإلشغال العدد نسبة 
اإلشغال العدد نسبة 

اإلشغال العدد

)%41٫3( )%67٫3( %5٫6 %28٫0 49 %85٫7 150 %81٫1 142
عدد الطاب 

والطالبات ما قبل 
االبتدائي

)%7٫6( )%13٫4( )%1٫5( %67٫3 743 %77٫7 858 %78٫9 871
عدد الطاب 

والطالبات لمرحلة 
االبتدائية

)%2٫7( )%8٫6( %3٫6 %92٫8 448 %101٫4 490 %97٫9 473
عدد الطاب 

والطالبات لمرحلة 
المتوسطة

%2٫6 )%1٫1( %6٫4 %112٫2 542 %113٫5 548 %106٫6 515
عدد الطاب 

والطالبات لمرحلة 
الثانوية

)%5٫6( )%12٫9( %2٫2 %79٫4 1٫782 %91٫1 2٫046 %89٫1 2٫001

إجمالي عدد 
الطاب والطالبات 

لجميع المراحل 
الدراسية

)%41٫3( )%67٫3( %5٫6 - 7 - 21 - 20

عدد الطاب 
والطالبات ما قبل 

االبتدائي لكل 
قاعة دراسية

)%7٫6( )%13٫4( )%1٫5( - 15 - 18 - 18

عدد الطاب 
والطالبات لمرحلة 

االبتدائية لكل 
قاعة دراسية

)%2٫7( )%8٫6( %3٫6 - 21 - 23 - 23

عدد الطاب 
والطالبات لمرحلة 

المتوسطة لكل 
قاعة دراسية

%2٫6 )%1٫1( %6٫4 - 26 - 26 - 25

عدد الطاب 
والطالبات لمرحلة 
الثانوية لكل قاعة 

دراسية

)%5٫6( )%12٫9( %2٫2 - 18 - 21 - 21

إجمالي عدد 
الطاب والطالبات 

لجميع المراحل 
الدراسية لكل 
قاعة دراسية

المصدر: شركة نبعة 
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5-5  نتائج العمليات

5-5-1  قائمة الدخل الشامل

الجدول 5-3  قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(*

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

 2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م –2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
 2019م – 2021م

)25٫1%()45٫1%(2٫3%36٫51037٫34220٫506اإليرادات

)19٫5%()30٫8%()6٫3%()17٫686()25٫570()27٫295(تكلفة اإليرادات

44٫7%)76٫1%(27٫8%9٫21511٫7732٫819مجمل الربح

مصروفات عمومية 
2٫7%)3٫8%(9٫6%)3٫365()3٫497()3٫192(وإدارية

0٫0%-)100٫0%(--)2٫895(إطفاء الشهرة

)الخسارة( / الدخل 
-)106٫6%(164٫6%)546(3٫1278٫276من التشغيل 

37٫1%21٫3%54٫9%467724878إيرادات أخرى

خسائر مشاريع تحت 
--)100٫0%(--)855(التنفيذ

مصروفات الفائدة 
عن التزامات عقود 

اإليجار
-)1٫543()1٫776(-%15٫1%0٫0

صافي )خسارة( / 
-)119٫4%(172٫2%)1٫444(2٫7397٫457دخل السنة قبل الزكاة 

)47٫7%()66٫6%()18٫3%()62()184()225(الزكاة

صافي )خسارة( / 
-)120٫7%(189٫3%)1٫505(2٫5147٫273دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا ضمن قائمة الربح أو الخسارة:

)خسائر(/ أرباح 
إكتوارية من إعادة 
قياس مزايا نهاية 
الخدمة للموظفين

)651(779)431()%219٫7()%155٫4()%18٫6(

إجمالي )الخسارة( / 
-)124٫1%(332٫1%)1٫937(1٫8638٫052الدخل الشاملة للسنة

* معدلة نتيجة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م
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الجدول 5-4  مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31يوليو2019م و2020م و2021م.

السنة المالية
2019م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

السنة المالية
2020م

)معلومات االدارة 
لشركة نبعة(

السنة المالية
2021م

)معلومات االدارة 
لشركة نبعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م –2021م

معدل النمو 
السنوي المركب 
2019م – 2021م

)5٫6%()12٫9%(2٫2%2٫0012٫0461٫782عدد الطاب

الطاقة 
---2٫1542٫1542٫154االستيعابية

متوسط نسب 
)10٫2()12٫3(82٫72٫1%95٫0%92٫9%اإلشغال

)9٫5%()17٫2%()1٫1%(176174144عدد المعلمين

عدد الطاب 
4٫3%5٫2%3٫4%11٫411٫812٫4لكل معلم

صافي اإليراد 
لكل طالب )ألف 

ريال سعودي(
18٫218٫311٫5%0٫5)%37٫2()%20٫5(

كنسبة مئوية من اإليرادات
نسبة التغيير 

السنوي
2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

نسبة التغيير 
2019م - 2021م

)11٫5()17٫8(13٫76٫3%31٫5%25٫2%مجمل الربح

مصروفات 
)7٫7()7٫0()0٫6()16٫4%()9٫4%()8٫7%(عمومية وإدارية

)الخسارة( 
/ الدخل من 

التشغيل 
%8٫6%22٫2)%2٫7(13٫6)24٫8()11٫2(

صافي )خسارة( 
/ دخل السنة 

قبل الزكاة 
%29٫7%33٫9%18٫64٫2)15٫2()11٫0(

صافي )خسارة( 
)14٫2()26٫8(12٫6)7٫3%(19٫5%6٫9%/ دخل السنة

المصدر: معلومات االدارة لشركة نبعة.

شــركة نبعــة هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تأسســت بموجــب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتــم تســجيلها بمدينــة الريــاض 
ــدارس  ــى م ــة عل ــق 9 ســبتمبر 2008م. اســتحوذت شــركة نبع ــخ 9 رمضــان 1429هـــ المواف ــم 1010256096 بتاري بموجــب الســجل التجــاري رق
المناهــج فــي عــام 2008م بحيــث أنهــا المــدارس الوحيــدة التــي تقــوم شــركة نبعــة بتشــغيلها )مــدارس شــركة نبعــة(. يتمثــل نشــاط شــركة نبعــة 
الرئيســي فــي تشــغيل المــدارس المســتقلة لتعليــم ريــاض االطفــال بمنهــج وطنــي، تشــغيل المــدارس المســتقلة للتعليــم االبتدائــي بمنهــج وطنــي، 
تشــغيل المــدارس المســتقلة للتعليــم المتوســط بمنهــج وطنــي، تشــغيل المــدارس المســتقلة للتعليــم الثانــوي بمنهــج وطنــي، معاهــد ومراكــز التدريــب 
ــغ الطاقــة االســتيعابية لمــدارس شــركة  التأهيليــة والتطويريــة غيــر االكاديميــة، خدمــات اإلرشــاد االكاديمــي، خدمــات االختبــارات والتقييــم. تبل
نبعــة 2٬154 طالــب وطالبــة وبلــغ متوســط نســب اإلشــغال لمــدارس شــركة نبعــة 92٫9% فــي الســنة الماليــة 2019م، و95٫0% فــي الســنة الماليــة 
2020م، و82٫7% فــي الســنة الماليــة 2021م. كمــا بلــغ عــدد الطــاب 2٫001 طالــب فــي الســنة الماليــة 2019م، و2٫046 طالــب فــي الســنة الماليــة 
ــم فــي الســنة  ــم فــي الســنة الماليــة 2019م، و174 معل ــغ عــدد المعلميــن 176 معل 2020م، و 1٫782 طالــب فــي الســنة الماليــة 2021م، بينمــا بل
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الماليــة 2020م، و 144 معلــم فــي الســنة الماليــة 2021م، حيــث بلــغ عــدد الطــاب لــكل معلــم 11٫4 فــي الســنة الماليــة 2019م، و11٫8 فــي الســنة 
الماليــة 2020م، و12٫4 فــي الســنة الماليــة 2021م.  فــي حيــن بلــغ صافــي اإليــراد لــكل طالــب 18٫2 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، 

و18٫3 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، و11٫5 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م.
اإلرشــاد  و12٫4 فــي الســنة الماليــة 2021م.  فــي حيــن بلــغ صافــي اإليــراد لــكل طالــب 18٫2 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م، 

ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م. ــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، و11٫5 ألــف ري و18٫3 ألــف ري

اإليرادات

تتألــف إيــرادات شــركة نبعــة بشــكل رئيســي مــن إيــرادات الرســوم الدراســية، وإيــرادات المقصــف، وإيــرادات الحضانــة، وإيــرادات التقويــة، 
والتدريــب. ارتفعــت اإليــرادات بنســبة 2٫3% مــن 36٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 37٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع فــي عــدد الطــاب مــن 2٫001 طالــب إلــى 2٫046 طالــب نتيجــة بشــكل رئيســي التحســينات التــي تــم 

إجراؤهــا علــى مبانــي مــدارس شــركة نبعــة باإلضافــة الــى تطويــر المناهــج الدراســية. 

والجديــر بالذكــر انــه علــى الرغــم مــن تحــول التعليــم الحضــوري إلــى تعليــم عــن بعــد نتيجــة لتأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 فــي نهايــة 
الســنة الماليــة 2020م )أي بدايــة مــن شــهر مــارس 2020م الــى شــهر يوليــو 2020م(، قــررت اإلدارة عــدم تقديــم خصومــات إضافيــة »اســتثنائية« 

خــال الســنة الماليــة 2020م. 

انخفضــت اإليــرادات بنســبة 45٫1% مــن 37٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م إلــى 20٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2021م نتيجة:

ــت هــذه الخصومــات مــا نســبته  ــث مثل ــة COVID-19 حي ــا العالمي ــرات جائحــة كورون ــة »اســتثنائية« تماشــًيا مــع تأثي ــم خصومــات إضافي - تقدي
ــا؛  ــرة ذاته ــى مــا نســبته 43٫1% خــال الفت ــي الخصومــات إل ــرادات الرســوم الدراســية ليرتفــع إجمال ــي إي 33٫7% مــن إجمال

- انخفــاض فــي عــدد الطــاب الملتحقيــن بمــدارس شــركة نبعــة مــن 2٫046 طالــب فــي الســنة الماليــة 2020م إلــى 1٫782 طالــب فــي الســنة 
الماليــة 2021م )بشــكل رئيســي فــي ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة( نتيجــة جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 والتــي أثــرت علــى عــدد 

الطــاب المســجلين؛ و

- توقــف اإليــرادات مــن الخدمــات اإلضافيــة داخــل مــدارس شــركة نبعــة مثــل إيــرادات المقصــف والحضانــة والتقويــة والتدريــب، أثــر تعليــم الطــاب 
.COVID-19 عــن بعــد، تماشــًيا مــع تأثيــرات جائحة كورونــا العالميــة

تكلفة اإليرادات 

تتألــف تكلفــة اإليــرادات بشــكل رئيســي مــن تكاليــف الرواتــب واالجــور ومــا فــي حكمهــا، وتكاليــف اســتهاك موجــودات حــق االســتخدام، وتكاليــف 
اســتهاك الممتلــكات والمعــدات، وتكاليــف الرســوم الحكوميــة والمصروفــات التشــغيلية األخــرى.

انخفضــت تكلفــة اإليــرادات بنســبة 6٫3% مــن 27٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 25٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض تكاليــف الرواتــب ومــا فــي حكمهــا بقيمــة 362 ألــف ريــال ســعودي، باإلضافــة النخفــاض تكاليــف العــاج 

الطبــي بمقــدار 308 ألــف ريــال ســعودي، مــن بيــن المصروفــات األخــرى. 
اســتمرت تكلفــة اإليــرادات باالنخفــاض بنســبة 30٫8% لتصــل إلــى 17٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة انخفــاض الرواتــب 
ومــا فــي حكمهــا بمقــدار 6٫0 مليــون ريــال ســعودي بســبب خصومــات الرواتــب بنســب تتــراوح بيــن 20% إلــى 40% علــى أســاس الحضــور المســجل 
 ،COVID-19 فــي مــدارس شــركة نبعــة و100% لمــن لــم يســجل أي حضــور فــي مــدارس شــركة نبعــة تماشــًيا مــع تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة

باإلضافــة إلــى انخفــاض عــدد الموظفيــن بنحــو 47 موظــف. 
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مجمل الربح 

ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة 27٫8% مــن 9٫2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 11٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2020م )ارتفــاع هامــش مجمــل الربــح مــن 25٫2% إلــى 31٫5%(، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض تكلفــة اإليــرادات بمقــدار 1٫7 مليــون 
ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا باإلضافــة لمصروفــات اخــرى أثــر انخفــاض عــدد الموظفيــن بمقــدار 7 موظفين، 
باإلضافــة النخفــاض تكاليــف العــاج والتأميــن الطبــي أثــر تغييــر شــركة التأميــن الطبــي إلــى شــركة أخــرى بأقســاط وتكاليــف أقــل. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فقــد ســاهم فــي ارتفــاع مجمــل الربــح ارتفــاع اإليــرادات بمقــدار 832 ألــف ريــال ســعودي، حيــث كان هــذا االرتفــاع مدفوًعــا بالزيــادة فــي 

عــدد الطــاب بمقــدار 45 طالــب أثــر تحســينات فــي مبانــي مــدارس شــركة نبعــة وتحديثــات فــي تقديــم المناهــج الدراســية خــال نفــس الفتــرة.

ــح مــن  ــة 2021م )انخفــاض هامــش مجمــل الرب ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 2٫8 ملي ــح بنســبة 76٫1% ليصــل إل انخفــض مجمــل الرب
31٫5% إلــى 13٫7%(، حيــث كان هــذا االنخفــاض مدفوًعــا بشــكل رئيســي بانخفــاض اإليــرادات بعــد تقديــم خصومــات اســتثنائية أثنــاء جائحــة 
كورونــا العالميــة COVID-19 وانخفــاض عــدد الطــاب الملتحقيــن بمــدارس شــركة نبعــة )بشــكل رئيســي فــي ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة( 
، فقــد أثــر إغــاق مــدارس شــركة نبعــة أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 فــي توقــف اإليــرادات مــن الخدمــات اإلضافيــة داخــل مــدارس 
شــركة نبعــة مثــل عائــدات المقصــف والحضانــة والتقويــة والتدريــب. قابــل ذلــك، انخفــاض تكلفــة اإليــرادات بمقــدار 7٫9 مليــون ريــال ســعودي أثــر 

خصومــات فــي الرواتــب والتــي كانــت مبنيــة علــى أســاس حضــور الموظفيــن خــال هــذه الفتــرة.

مصروفات عمومية وإدارية 

تتألــف المصروفــات العموميــة واإلداريــة بشــكل أساســي مــن مصروفــات رواتــب وأجــور ومــا فــي حكمهــا، ومصروفــات عــاج وتأميــن طبــي، 
ومصروفــات اتعــاب مهنيــة واستشــارات، ومصروفــات بــدل إجــازة وتذاكــر ســفر باإلضافــة لمصروفــات األخــرى. ارتفعــت المصروفــات العموميــة 
واإلداريــة بنســبة 9٫6% مــن 3٫2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 3٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى 

ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع مصروفــات الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا. 

انخفــض إجمالــي المصروفــات اإلداريــة والعموميــة بشــكل طفيــف فــي الســنة الماليــة 2021م بنســبة 3٫8% إلــى 3٫4 مليــون ريــال ســعودي، نتيجــة 
انخفــاض مصروفــات الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا بمقــدار 0٫5 مليــون ريــال ســعودي بســبب خصومــات الرواتــب بمتوســط 20-40%. قابــل 
ذلــك، ارتفــاع بشــكل طفيــف فــي مصروفــات التأميــن الطبــي بمقــدار 0٫3 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة ارتفــاع أقســاط التأميــن وعــدد المعاليــن 

فــي الســنة الماليــة 2021م.

إطفاء الشهرة

يتعلــق مصــروف إطفــاء الشــهرة )2٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م( بالمعالجــة المحاســبية للشــهرة بموجــب المعاييــر الدوليــة 
ــة فــي الســنة  للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حيــث تــم تطبيــق اإلطفــاء. عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الكامل

الماليــة 2021م )الســنة الماليــة 2020م المعدلــة(، يتــم اختبــار انخفــاض القيمــة ســنوًيا للشــهرة بــدالً مــن اإلطفــاء.

إيرادات أخرى

تتألــف اإليــرادات األخــرى بشــكل رئيســي مــن دعــم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، ودعــم وزارة التعليــم، وتخفيــض اإليجــار، وعكــس مخصــص 
الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. ارتفعــت اإليــرادات األخــرى بنســبة 54٫9% مــن 467 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 724 
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م بســبب عكــس مخصصــات أرصــدة اإلجــازات الزائــدة وتســجيلها كإيــرادات أخــرى حيــث لــم يتــم 

اســتخدام هــذه اإلجــازات مــن قبــل الموظفيــن. 
ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 21٫3% لتصل إلى 878 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة:

- الدخــل المتعلــق بإعفــاءات مــن دفعــات اإليجــار بقيمــة 500 ألــف ريــال ســعودي حيــث تمــت المحاســبة عــن التنــازل عــن دفعــات اإليجــار كإيــرادات 
أخــرى؛ و
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ــاًء علــى تقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتحســن  - عكــس مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ 200 ألــف ريــال ســعودي بن
الملحــوظ فــي تحصيــل الذمــم المدينــة؛

- قابــل ذلــك، انخفــاض دعــم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بقيمــة 202 ألــف ريــال ســعودي وانخفــاض دعــم وزارة التعليــم بقيمــة 51 ألــف ريــال 
سعودي. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، انخفــض حســاب »األخرى«ضمــن اإليــرادات األخــرى مــن 293 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م إلــى صفــر فــي 
الســنة الماليــة 2021م بســبب إعــادة تبويــب هــذا البنــد وعرضــه كبنــد منفصــل فــي الســنة الماليــة 2021م.

خسائر مشاريع تحت التنفيذ

تتعلــق خســائر مشــاريع تحــت التنفيــذ بشــكل رئيســي بإلغــاء مشــاريع كانــت تحــت التنفيــذ. بحســب اإلدارة، تمثــل هــذه الخســائر الرواتــب والرســوم 
المرســملة لدراســة أجريــت فــي الســنوات الســابقة فيمــا يتعلــق بمشــروع تــم إلغــاؤه حيــث بلغــت هــذه الخســائر 855 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 

الماليــة 2019م.

مصروفات الفائدة عن التزامات عقود اإليجار

إن مصروفــات الفائــدة عــن التزامــات عقــود اإليجــار لعقــار مــدارس شــركة نبعــة ناتجــة عــن تطبيــق شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
 (Right-of-use asset( رقــم 16. يؤثــر تطبيــق المعيــار علــى قائمــة المركــز المالــي لشــركة نبعــة مــن خــال االعتــراف بموجــودات حــق االســتخدام
والتــزام اإليجــار. بالتالــي، يتــم االعتــراف بتكاليــف االســتهاك والتمويــل فــي قائمــة الدخــل التــي تؤثــر علــى صافــي الدخــل. بلغــت قيمــة مصروفــات 
الفائــدة عــن التزامــات عقــود اإليجــار 1٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م و1٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م.

الزكاة

انخفــض مصــروف الــزكاة بنســبة 18٫3% مــن 225 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 184 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2020م ومــن ثــم بنســبة 66٫6% إلــى 62 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بســبب انخفــاض الوعــاء الزكــوي الــذي يحســب بموجبــه 

مصــروف الــزكاة خــال هــذه الفتــرة. الجديــر بالذكــر، أن آخــر ربــط الزكــوي تــم للســنة الماليــة 2015م. 

صافي )خسارة( / دخل السنة 

ارتفــع صافــي دخــل الســنة بنســبة 189٫3% مــن 2٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 7٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م )ارتفــع هامــش دخــل الســنة مــن 6٫9% إلــى 19٫5%( ، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى: 

- ارتفــاع الدخــل مــن التشــغيل بمقــدار 5٫2 مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مجمــل الربــح ليصــل إلــى 11٫8 مليــون ريــال ســعودي 
بســبب انخفــاض تكلفــة اإليــرادات بمقــدار 1٫7 مليــون ريــال ســعودي اثــر انخفــاض الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا باإلضافــة لمصروفــات اخــرى 
تماشــًيا مــع انخفــاض عــدد الموظفيــن بمقــدار 7 موظفيــن، وارتفــاع اإليــرادات بمقــدار 832 ألــف ريــال ســعودي، حيــث كان هــذا االرتفــاع مدفوًعــا 
بالزيــادة فــي عــدد الطــاب بمقــدار 45 طالــب اثــر تحســينات فــي مبانــي مــدارس شــركة نبعــة وتحديثــات فــي تقديــم المناهــج الدراســية. هــذا 
وباإلضافــة لعكــس مصروفــات إطفــاء شــهرة فــي الســنة الماليــة 2020م عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي الســنة الماليــة 2021م 

وتعديــل الســنة الماليــة 2020م.

- عدم وجود خسائر من مشاريع تحت التنفيذ بعد الغائها في السنة المالية 2019م. 

- ارتفــاع اإليــرادات االخــرى بمقــدار 257 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ارتفــاع الدعــم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بشــكل رئيســي خــال 
هــذه الفتــرة وغيرهــا مــن اإليــرادات المتنوعــة. 
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- قابــل هــذا االرتفــاع، انخفــاض بمقــدار 1٫5 مليــون ريــال ســعودي، تعلــق بمصروفــات الفائــدة عــن التزامــات عقــود اإليجــار نتيجــة تطبيــق شــركة 
نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م(.

انخفــض صافــي دخــل الســنة ليصــل إلــى خســائر قدرهــا 1٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م )ليصــل هامــش خســارة للســنة 
ــال ســعودي نتيجــة النخفــاض  إلــى 7٫3%(، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الدخــل مــن التشــغيل ليصــل إلــى خســائر تشــغيلية قدرهــا 546 ألــف ري
مجمــل الربــح بمقــدار 9٫0 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض اإليــرادات بمقــدار 16٫8 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تقديــم خصومــات إضافيــة 
»اســتثنائية« تماشــًيا مــع تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 وانخفــاض عــدد الطــاب الملتحقيــن بمــدارس شــركة نبعــة )بشــكل رئيســي 
فــي ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة( ممــا ســاهم أيضــاً فــي توقــف اإليــرادات مــن الخدمــات اإلضافيــة فــي داخــل المنشــأة مثــل عائــدات 

المقصــف  والحضانــة والتقويــة والتدريــب. 



٩٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

اإليرادات

الجدول 5-5   اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31يوليو2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة المالية
2019م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

السنة المالية
2020م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

السنة المالية
2021م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

اجمالي إيرادات الرسوم 
)5٫4%()13٫4%(3٫3%40٫28141٫60936٫044الدراسية

94٫1%240٫0%10٫7%)15٫538()4٫568()4٫125(يطرح: الخصومات 

)24٫7%()44٫6%(2٫4%36٫15637٫04120٫506صافي الرسوم الدراسية

0٫0%)100٫0%()14٫5%(-280239إيرادات المقصف

ايرادات التقوية والبرامج 
0٫0%)100٫0%()70٫7%(-4112المسائية

0٫0%)100٫0%(56٫5%-3250ايرادات الحضانة 

)25٫1%()45٫1%(2٫3%36٫51037٫34220٫506اإلجمالي

الخصومات كنسبة مئوية 
من اجمالي إيرادات الرسوم 

الدراسية
%10٫2%11٫0%43٫10٫732٫132٫9

مؤشرات األداء الرئيسية

)5٫6%()12٫9%(2٫2%2٫0012٫0461٫782عدد الطاب

---2٫1542٫1542٫154الطاقة االستيعابية

)10٫2()12٫3(82٫72٫1%95٫0%92٫9%متوسط نسب اإلشغال

)9٫5%()17٫2%()1٫1%(176174144عدد المعلمين

4٫3%5٫2%3٫4%11٫411٫812٫4عدد الطاب لكل معلم

صافي اإليراد لكل طالب )ألف 
)20٫5%()37٫2%(0٫5%18٫218٫311٫5ريال سعودي(

المصدر: معلومات االدارة لشركة نبعة

اجمالي إيرادات الرسوم الدراسية

تتألــف إيــرادات الرســوم الدراســية بشــكل أساســي مــن رســوم الطــاب والتــي يتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس شــهري واحتســابها كمتوســط   فــي 
النظــام )إجمالــي الرســوم الدراســية ســنوًيا مقســوم علــى عــدد األشــهر فــي العــام الدراســي، أي بالتناســب علــى مــدار العــام الدراســي(. ارتفعــت 
إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية بنســبة 3٫3% مــن 40٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 41٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي الرتفــاع معــدالت التســجيل حيــث ارتفــع عــدد الطــاب مــن 2٫001 طالــب الــى 2٫046 طالــب 
خــال الفتــرة ذاتهــا علــى أثــر التحســينات التــي تــم إجراؤهــا علــى مبانــي مــدارس شــركة نبعــة باإلضافــة للتحديثــات فــي طريقــة تقديــم المناهــج 

الدراســية نظــًرا لعــدم وجــود تغييــر فــي الرســوم الدراســية. 
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انخفضــت إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية بنســبة 13٫4% لتصــل إلــى 36٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة انخفــاض 
عــدد الطــاب مــن 2٫046 طالــب إلــى 1٫782 طالــب دون أي تغييــر فــي الرســوم الدراســية أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 ، حيــث كانــت 
مســتويات التســجيل للطــاب الجــدد منخفضــة، بشــكل أساســي فــي ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة، نتيجــة العتقــاد كثيــر مــن أوليــاء األمــور 

أن تعلــم أبنائهــم عــن بعــد ليــس أمــراً ضروريــاً. 

الخصومات

تتألــف الخصومــات مــن الخصومــات الممنوحــة بشــكل خــاص ألطفــال الموظفيــن، واألشــقاء، وألصحــاب الدفــع المبكــر، وخصومــات خاصــة 
اســتثنائية تتعلــق بجائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 ، مــن بيــن خصومــات أخــرى. ارتفعــت الخصومــات مــن 4٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م الــى 4٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م )كنســبة مئويــة مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية مــن 10٫2% فــي 
الســنة الماليــة 2019م إلــى 11٫0% فــي الســنة الماليــة 2020م(، حيــث انــه علــى الرغــم مــن تحــول التعليــم الحضــوري إلــى تعليــم عــن بعــد نتيجــة 
ــة مــن شــهر مــارس 2020م الــى شــهر يوليــو 2020م(،  ــة الســنة الماليــة 2020م )أي بداي ــا العالميــة COVID-19 فــي نهاي لتأثيــرات جائحــة كورون

قــررت اإلدارة عــدم تقديــم خصومــات إضافيــة »اســتثنائية« خــال الســنة الماليــة 2020م.

ارتفعــت الخصومــات إلــى 15٫5 مليــون ريــال ســعودي )43٫1% كنســبة مئويــة مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية( فــي الســنة الماليــة 2021م 
بســبب الخصومــات االســتثنائية الناتجــة عــن جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 حيــث بلغــت قيمــة هــذه الخصومــات 12٫1 مليــون ريــال ســعودي 
)مــا نســبته 33٫7% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية(. تــم تقديــم 50% مــن الخصومــات االســتثنائية فــي الفصــل األول و25% فــي الفصــل 

الثانــي. الجديــر بالذكــر أنــه مــن المتوقــع أن تتوقــف هــذه الخصومــات االســتثنائية فــي الســنة الماليــة 2022م.

صافي الرسوم الدراسية 

يتألــف صافــي الرســوم الدراســية مــن إيــرادات الرســوم الدراســية بعــد طــرح الخصومــات المقدمــة. ارتفــع صافــي الرســوم الدراســية بنســبة %2٫4 
مــن 36٫2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 37 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع فــي 
عــدد الطــاب بمقــدار 45 طالــب بشــكل رئيســي نتيجــة التحســينات التــي تــم إجراؤهــا علــى مبانــي مــدارس شــركة نبعــة باإلضافــة الــى التحديثــات 
فــي تقديــم المناهــج الدراســية، حيــث اقتــرن ذلــك بعــدم تقديــم خصومــات إضافيــة »اســتثنائية« خــال الســنة الماليــة 2020م. انخفــض صافــي 
ــم خصومــات  ــة 2021م بشــكل رئيســي نتيجــة تقدي ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــون ري ــى 20٫5 ملي الرســوم الدراســية بنســبة 44٫6% ليصــل إل
إضافيــة »اســتثنائية« تماشــًيا مــع تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 ، حيــث مثلــت هــذه الخصومــات )الخاصــة بجائحــة كورونــا العالميــة 
COVID-19( مــا نســبته 33٫7% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية، واقتــرن ذلــك بانخفــاض فــي عــدد الطــاب بمقــدار 264 طالــب. عــاوة 

علــى ذلــك، اســتقر صافــي الرســوم الدراســية لــكل طالــب عنــد 18٫1 ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة الماليــة 2019م و2020م، تــاه انخفــاض 
إلــى 11٫5 ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة الماليــة 2021م.

إيرادات المقصف

تتعلــق إيــرادات المقصــف بشــكل أساســي باســتئجار مقصــف مــدارس شــركة نبعــة ســنوًيا علــى أســاس عــدد طــاب المســجلين باســتثناء طــاب 
ريــاض األطفــال. انخفضــت إيــرادات المقصــف مــن 280 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 239 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
ــة الســعودية  ــة العربي ــع المــدارس فــي المملك ــرار الحكومــة بإغــاق جمي ــد ق ــة 2021م بع ــر فــي الســنة المالي ــى صف ــم إل ــة 2020م ومــن ث المالي

والتحــول إلــى التعلــم عــن بعــد.

التقوية والبرامج المسائية 

تتعلــق إيــرادات التقويــة والبرامــج المســائية بشــكل أساســي بالــدورات التدريبيــة المختصــة التــي يقدمهــا استشــاريين أو خبــراء مــدارس شــركة نبعــة 
للطــاب. انخفضــت اإليــرادات بشــكل طفيــف مــن 41 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 12 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2020م ومــن ثــم انخفضــت إلــى صفــر فــي الســنة الماليــة 2021م بعــد قــرار الحكومــة بإغــاق جميــع المــدارس فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والتحــول إلــى التعلــم عــن بعــد.
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الحضانة 

تتعلــق إيــرادات الحضانــة بشــكل أساســي بمركــز الرعايــة ألطفــال المعلميــن. ارتفعــت إيــرادات الحضانــة مــن 32 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2019م إلــى 50 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ومــن ثــم انخفضــت إلــى صفــر فــي الســنة الماليــة 2021م بعــد قــرار الحكومــة 

بإغــاق جميــع المــدارس فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتحــول إلــى التعلــم عــن بعــد.

الجدول 5-6   الخصومات للسنوات المالية المنتهية في 31يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة المالية
2019م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

السنة المالية
2020م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

السنة المالية
2021م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

الخصومات الخاصة 
بجائحة كورونا 

)COVID-19(
--12٫139--%100٫0

2٫6%4٫8%0٫5%1٫8311٫8401٫928خصومات الموظفين

)3٫6%()13٫4%(7٫4%675725628خصومات األشقاء

خصومات السداد 
)0٫2%()46٫3%(85٫4%380705378المبكر

)58٫8%()83٫4%(2٫5%883905150الخصومات الخاصة

)6٫0%()19٫9%(10٫4%356393315أخرى

94٫1%240٫1%10٫7%4٫1254٫56815٫538اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية

الخصومات الخاصة 
بجائحة كورونا 

)COVID-19(
%0٫0%0٫0%33٫7-33٫733٫7

0٫90٫8)0٫1(5٫3%4٫4%4٫5%خصومات الموظفين

--1٫70٫1%1٫7%1٫7%خصومات األشقاء

خصومات السداد 
0٫1)0٫6(1٫00٫8%1٫7%0٫9%المبكر

)1٫8()1٫8(-0٫4%2٫2%2٫2%الخصومات الخاصة

-)0٫1(0٫90٫1%0٫9%0٫9%خصومات أخرى

43٫10٫732٫132٫9%11٫0%10٫2%اإلجمالي

المصدر: معلومات االدارة لشركة نبعة



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٩٧

العودة إلى جدول المحتويات

)COVID-19( الخصومات الخاصة بجائحة كورونا

تتعلــق الخصومــات الخاصــة بجائحــة كورونــا بالخصومــات االســتثنائية المقدمــة أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة  COVID-19 والتــي بلغــت مــا نســبته 
50% فــي الفصــل الدراســي األول و 25% فــي الفصــل الدراســي الثانــي خــال الســنة الماليــة 2021م. مثلــت الخصومــات الخاصــة بجائحــة كورونــا 
مــا نســبته 33٫7% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية حيــث بلغــت 12٫1 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2021م. الجديــر بالذكــر 
أنــه ال تتوقــع شــركة نبعــة تقديــم خصومــات اســتثنائية مماثلــة فــي الســنة الماليــة 2022م نظــراً لرفــع القيــود المتعلقــة بجائحــة كورونــا العالميــة    

COVID-19 تدريجيــاً.

خصومات الموظفين

تقدم خصومات موظفّي شركة نبعة بناًء على معايير مختلفة، منها:

خدمة من سنة إلى 3 سنوات: خصم 50٫0% على الرسوم الدراسية لجميع األبناء - 
خدمة من 3 إلى 5 سنوات: خصم 75٫0% على الرسوم الدراسية لابن األول وخصم 50٫0% على الرسوم الدراسية لبقية األبناء - 
خدمة من 5 إلى 10 سنوات: الرسوم الدراسية لابن األول تكون مجانية وخصم 50٫0% على الرسوم الدراسية لبقية األبناء - 
أكثر من 10 سنوات من الخدمة: رسوم دراسية مجانية لطفان وخصم 50٫0% على الرسوم الدراسية لبقية األبناء - 
رؤســاء األقســام: رســوم دراســية مجانيــة لابــن األول والثانــي وخصــم50٫0% لبقيــة األبنــاء بحيــث يتــم تقديــم هــذه الخصومــات مــن اليــوم األول - 

فــي الخدمــة 

اســتقرت خصومــات الموظفيــن نســبًيا بيــن الســنة الماليــة 2019م والســنة الماليــة 2020م عنــد مــا يقــارب 1٫8 مليــون ريــال ســعودي )4٫5% مــن 
إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية( وارتفعــت لتصــل إلــى 5٫3% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية فــي الســنة الماليــة 2021م حيــث تــم 

تقديــم خصومــات إضافيــة للموظفيــن بســبب جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 خــال نفــس الفتــرة.

خصومات األشقاء

تتعلق خصومات األشقاء بخصومات تقوم اإلدارة بمنحها ألشقاء الطاب على النحو التالي: 

يقدم للشقيق الثاني خصم 5٫0% على الرسوم الدراسية - 
يقدم للشقيق الثالث وما بعده خصم 10٫0%. على الرسوم الدراسية- 

اســتقرت خصومــات األشــقاء نســبياً خــال الفتــرة 2019م و2020م و2021م عنــد 1٫5% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية، حيــث ارتفعــت 
بشــكل طفيــف مــن 675 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019 إلــى 725 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض بعــد ذلــك 
بشــكل طفيــف وتصــل إلــى 628 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م اثــر تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19  بشــكل رئيســي.

خصومات السداد المبكر

تتعلــق خصومــات الســداد المبكــر بخصومــات تقــوم اإلدارة بتقديمهــا عنــد ســداد الرســوم الدراســية بشــكل مبكــر حيــث تصــل هــذه الخصومــات 
إلــى مــا نســبته 5٫0%. تعتبــر الدفعــات بيــن األســبوعين األخيــرة مــن الفصــل الدراســي الثانــي واألســبوعين األولــى مــن الفصــل الدراســي األول مــن 
العــام الجديــد مدفوعــات بشــكل مبكــر. ارتفعــت خصومــات الســداد المبكــر بنســبة 85٫4% مــن 380 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م 
إلــى 705 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة قيــام أوليــاء األمــور بالســداد المبكــر تحســبا لحالــة عــدم اليقيــن بعــد ظهــور جائحــة 
كورونــا العالميــة COVID-19.  يعــود االنخفــاض بنســبة 1٫0% إلــى 378 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م إلــى الظــروف االقتصاديــة 

.COVID-19 فــي ظــل جائحــة كورونــا العالميــة
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الخصومات الخاصة

تتألــف الخصومــات الخاصــة مــن خصومــات تقــدم للموظفيــن العامليــن فــي مصــرف اإلنمــاء، وشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(، 
والشــركة الســعودية للكهربــاء باإلضافــة لبعــض الشــركات األخــرى. ارتفعــت الخصومــات الخاصــة بشــكل طفيــف مــن 883 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2019م إلــى 905 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م )مثلــت 2٫2% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية( نتيجــة 
ارتفــاع أعــداد الطــاب الخاصــة بأوليــاء األمــور العامليــن فــي هــذه الشــركات. انخفضــت الخصومــات الخاصــة بنســبة 83٫4% لتصــل إلــى 150 ألــف 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م اثــر تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 )مثلــت 0٫4% مــن إجمالــي إيــرادات الرســوم الدراســية(.

خصومات أخرى

تتألــف الخصومــات األخــرى مــن الخصومــات المتنوعــة المقدمــة للطــاب وتشــمل بشــكل رئيســي خصومــات ممنوحــة لــأداء المتميــز وحفظــة 
القــرآن الكريــم والطــاب الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن مــدارس شــركة نبعــة. اســتقرت الخصومــات األخــرى كنســبة مئويــة مــن إجمالــي إيــرادات 
ــال ســعودي فــي الســنة  ــف ري ــف مــن 356 أل ــث ارتفعــت بشــكل طفي ــرة 2019م و2020م و2021م، حي ــد 0٫9% خــال الفت الرســوم الدراســية عن
الماليــة 2019م إلــى 393 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض بعــد ذلــك بشــكل طفيــف وتصــل إلــى 315 ألــف ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2021م اثــر تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 بشــكل رئيســي.

تكلفة المبيعات

الجدول 5-7   تكلفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 31يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م
رواتب واجور وما في 

)21٫4%()36٫8%()2٫2%(16٫70316٫34110٫325حكمها 

استهاك موجودات حق 
0٫0%0٫0%-3٫2473٫247-االستخدام 

استهاك ممتلكات 
2٫9%)0٫2%(6٫1%1٫0561٫1211٫118ومعدات 

10٫7%5٫8%15٫9%721835884رسوم حكومية

)30٫8%()38٫2%()22٫6%(1٫3661٫057653عاج وتأمين طبي

أنشطة واحتفاالت 
)8٫7%()6٫4%()10٫9%(575512479وهدايا 

15٫2%93٫9%)31٫5%(268183355صيانة وإصاح

)7٫7%()1٫2%()13٫8%(250215213كهرباء ومياه

)35٫2%()52٫0%()12٫5%(487427205بدل إجازة وتذاكر سفر

)32٫1%()25٫6%()38٫1%(20212593كتب دراسية

)77٫7%()93٫8%()19٫7%(76561438نظافة وضيافة

)30٫8%()27٫8%()33٫6%(956345قرطاسية ومطبوعات
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م

)12٫3%()23٫1%(0٫0%393930رخص برامج

مخصص الهبوط في 
قيمة الذمم المدينة 

التجارية 
357385-%7٫8)%100٫0(%0٫0

0٫0%-)100٫0%(--3٫750ايجارات

)96٫9%()99٫8%( 38٫7%6634060٫7أخرى

)19٫5%()30٫8%()6٫3%(27٫29525٫57017٫686اإلجمالي

)54()47( )7(267260213عدد الموظفين

متوسط الرواتب 
واألجور الشهرية لكل 
موظف )ريال سعودي(

5٫2135٫2374٫04024)1٫198( )1٫174(

كنسبة مئوية من االيرادات

رواتب واجور وما في 
6٫64٫6)2٫0(50٫4%43٫8%45٫7%حكمها 

استهاك موجودات حق 
15٫88٫77٫115٫8%8٫7%0٫0%االستخدام 

استهاك ممتلكات 
5٫50٫12٫52٫6%3٫0%2٫9%ومعدات 

4٫30٫32٫12٫3%2٫2%2٫0%رسوم حكومية

)0٫6(0٫4)0٫9(3٫2%2٫8%3٫7%عاج وتأمين طبي

أنشطة واحتفاالت 
1٫00٫8)0٫2(2٫3%1٫4%1٫6%وهدايا 

1٫21٫0)0٫2(1٫7%0٫5%0٫7%صيانة وإصاح

0٫50٫4)0٫1(1٫0%0٫6%0٫7%كهرباء ومياه

)0٫3()0٫1()0٫2(1٫0%1٫1%1٫3%بدل إجازة وتذاكر سفر

)0٫1(0٫1)0٫2(0٫5%0٫3%0٫6%كتب دراسية

)1٫9()1٫5()0٫5(0٫2%1٫6%2٫1%نظافة وضيافة

)0٫0(0٫1)0٫1(0٫2%0٫2%0٫3%قرطاسية ومطبوعات

0٫00٫0)0٫0(0٫1%0٫1%0٫1%رخص برامج

مخصص الهبوط في 
قيمة الذمم المدينة 

التجارية 
%1٫0%1٫0%0٫00٫1)1٫0()1٫0(
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 2021م

)10٫3(-)10٫3(0٫0%0٫0%10٫3%ايجارات

)1٫8()1٫1()0٫7(0٫0%1٫1%1٫8%أخرى

17٫811٫5)6٫3(86٫3%68٫5%74٫8%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و 2021م.

رواتب واجور وما في حكمها 

تتعلــق الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا )بــدل ســكن، تأميــن طبــي، نهايــة خدمــة، إلــخ( برواتــب واجــور المعلميــن والمشــرفين ومــدراء مــدارس 
شــركة نبعــة والعمــال والســائقين. انخفضــت الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا بنســبة 2٫2% مــن 16٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2019م إلــى 16٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى اســتقاالت الموظفيــن وإنهــاء عقودهــم حيــث 

انخفــض عــدد الموظفيــن بنحــو 7 موظفيــن مــن 267 موظــف فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 260 موظــف فــي الســنة الماليــة 2020م.

ــرار  ــة 2021م نتيجــة ق ــي الســنة المالي ــال ســعودي ف ــون ري ــى 10٫3 ملي ــا بنســبة 36٫8% لتصــل إل ــي حكمه ــا ف ــب واألجــور وم انخفضــت الروات
ــة والتجاريــة لجائحــة  ــار االقتصادي اإلدارة بفــرض تخفيضــات فــي الرواتــب اعتمــاًدا علــى حضــور الموظفيــن والمدرســين كإجــراء لمواجهــة اآلث
كورونــا العالميــة COVID-19 ، حيــث بلغــت التخفيضــات فــي الرواتــب بنســب تتــراوح بيــن20% و40% مــن الراتــب الشــهري لــكل موظــف اعتمــاًدا 
علــى الحضــور المســجل، باإلضافــة للتخفيــض فــي الرواتــب قــدره 100% للموظفيــن غيــر القادريــن علــى الحضــور بشــكل شــخصي. واقتــرن ذلــك 
ــك،  ــة 2021م. نتيجــة لذل ــي الســنة المالي ــى 213موظــف ف ــة 2020م إل ــي الســنة المالي ــن مــن 260 موظــف ف ــي عــدد الموظفي ــاض إجمال بانخف

انخفــض متوســط   التكلفــة الشــهرية لــكل موظــف مــن 5٫2 ألــف ريــال ســعودي إلــى 4٫0 ألــف ريــال ســعودي. 

استهالك موجودات حق االستخدام 

يتألــف مصــروف اســتهاك موجــودات حــق االســتخدام مــن مصــروف اســتهاك موجــودات حــق االســتخدام الناتــج عــن تطبيــق شــركة نبعــة المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م.( نتــج عــن ذلــك، االعتــراف بمصــروف اســتهاك 

ســنوي لموجــودات حــق االســتخدام بمبلــغ 3٫2 مليــون ريــال ســعودي فــي كا الســنتين الماليــة 2020م و2021م.

استهالك ممتلكات ومعدات 

اســتقرت مصروفــات اســتهاك الممتلــكات والمعــدات نســبًيا علــى مــدار الفتــرة التاريخيــة مــن 2019م إلــى 2021م عنــد 1٫1 مليــون ريــال ســعودي 
نتيجــة عــدم وجــود إضافــات جوهريــة علــى الممتلــكات والمعــدات خــال هــذه الفتــرة.

رسوم حكومية

ــات الرســوم  ــن. ارتفعــت مصروف ــح الموظفي ــد تصاري ــات التأشــيرات وتجدي ــة بشــكل أساســي مــن مصروف ــات الرســوم الحكومي ــف مصروف تتأل
الحكوميــة بنســبة 15٫9% مــن 721 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 835 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لترتفــع 
أيضــاً بنســبة 5٫8% وتصــل إلــى 884 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م، نتيجــة الرتفــاع تكاليــف الرســوم الحكوميــة اإلجماليــة علــى 

الرغــم مــن انخفــاض عــدد الموظفيــن.
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عالج وتأمين طبي

تتعلــق مصروفــات العــاج والتأميــن الطبــي بشــكل رئيســي بتغطيــة التأميــن الطبــي للموظفيــن. انخفضــت بشــكل رئيســي مصروفــات العــاج 
والتأميــن الطبــي بنســبة 22٫6% مــن 1٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 1٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م 
لتصــل إلــى 0٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة: )1( االنخفــاض فــي عــدد الموظفيــن مــن 267 موظــف فــي الســنة الماليــة 
2019م إلــى 260 موظــف فــي الســنة الماليــة 2020م لتصــل إلــى 213 موظــف فــي الســنة الماليــة 2021م؛ )2( االنخفــاض فــي مصروفــات العــاج 
والتأميــن الطبــي نتيجــة لتغييــر شــركة نبعــة المــزودة التأميــن الطبــي إلــى شــركة ميدغلــف )Medgulf( بأقــل تكلفــة ونســبة أقســاط منخفضــة 

نســبيا.

أنشطة واحتفاالت وهدايا 

تتألــف مصروفــات األنشــطة واالحتفــاالت والهدايــا بشــكل رئيســي مــن مصروفــات األنشــطة الطابيــة واالحتفــاالت الداخليــة والهدايــا المقدمــة 
للطــاب. انخفضــت مصروفــات األنشــطة واالحتفــاالت والهدايــا بنســبة 10٫9% مــن 575 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 512 
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض أيضــاً بنســبة 6٫4% وتصــل إلــى 479 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة 

إغــاق مــدارس شــركة نبعــة منــذ النصــف الثانــي فــي الســنة الماليــة 2020م إلــى نهايــة الســنة الماليــة 2021م.

صيانة وإصالح

ــة واإلصــاح بنســبة  ــة المبنــى والمرافــق المدرســية. انخفضــت مصروفــات الصيان ــة واإلصــاح بشــكل رئيســي بصيان ــق مصروفــات الصيان تتعل
31٫5% مــن 268 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 183 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م بســبب إغــاق مــدارس 

.COVID-19 شــركة نبعــة والتحــول إلــى التعلــم عــن بعــد أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة

ارتفعــت مصروفــات الصيانــة واإلصــاح بنســبة 93٫9% لتصــل إلــى 355 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م حيــث قــررت اإلدارة القيــام 
بأعمــال صيانــة اســتعداًدا الفتتــاح مــدارس شــركة نبعــة فــي الســنة الماليــة 2022م.

كهرباء ومياه

تتألــف مصروفــات الكهربــاء والميــاه بشــكل رئيســي مــن مصروفــات الكهربــاء والميــاه والطاقــة لجميــع مرافــق مــدارس شــركة نبعــة. انخفضــت 
ــال ســعودي فــي الســنة  ــى 215 ألــف ري ــة 2019م إل ــال ســعودي فــي الســنة المالي ــاه بنســبة 13٫8% مــن 250 ألــف ري ــاء والمي مصروفــات الكهرب
ــة.  ــة الســنة المالي ــى نهاي ــة 2020م إل ــن الســنة المالي ــي م ــذ النصــف الثان ــة من ــدارس شــركة نبع ــي م ــك إلغــاق مبان ــزى ذل ــة 2020م ويع المالي
اســتقرت الرســوم نســبًيا عنــد 213 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بســبب اســتمرار إغــاق مــدارس شــركة نبعــة خــال هــذه الفتــرة.

بدل إجازة وتذاكر سفر

ــة  ــن الســنة المالي ــدل التذاكــر، حيــث انخفضــت نســبًيا بي ــن وب ــدل اجــازة وتذاكــر الســفر بشــكل أساســي بإجــازات الموظفي ــق مصروفــات ب تتعل
2019م والســنة الماليــة 2020م نتيجــة النخفــاض عــدد الموظفيــن بمقــدار 7 موظــف ومــن ثــم انخفضــت بنســبة 52% إلــى 205 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة النخفــاض عــدد الموظفيــن بمقــدار 47 موظًفــا باإلضافــة لعــدم اســتخدام مصروفــات تذاكــر الســفر مــن قبــل 

 .COVID-19 الموظفيــن نظــراً لقيــود الســفر نتيجــة جائحــة كورونــا العالميــة

كتب دراسية

انخفضــت مصروفــات الكتــب الدراســية بنســبة 38٫1% مــن 202 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م   إلــى 125 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض أيضــاً بنســبة 25٫6% وتصــل إلــى 93 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بســبب إغــاق مبانــي مــدارس 
شــركة نبعــة منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة 2020م إلــى نهايــة الفتــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهم أيًضــا فــي هــذا االنخفــاض، انخفــاض 

عــدد الطــاب الملتحقيــن بمــدارس شــركة نبعــة خــال الســنة الماليــة 2021م.
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نظافة وضيافة

تتعلــق مصروفــات النظافــة والضيافــة بشــكل أساســي بتنظيــف مبانــي مــدارس شــركة نبعــة، حيــث انخفضــت بنســبة 19٫7% مــن 765 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 614 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض أيضــاً بنســبة 93٫8% وتصــل إلــى 38 ألــف 
ــة 2020م  ــي مــن الســنة المالي ــي مــدارس شــركة نبعــة خــال النصــف الثان ــة 2021م، ويعــزى ذلــك إلغــاق مبان ــال ســعودي فــي الســنة المالي ري

وخــال الســنة الماليــة 2021م.

قرطاسية ومطبوعات

تتألــف مصروفــات القرطاســية والمطبوعــات بشــكل أساســي مــن األقــام واألوراق والمنشــورات، حيــث انخفضــت بنســبة 33٫6% مــن 95 ألــف 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 63 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة إلغــاق مبانــي مــدارس شــركة نبعــة خــال 
النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة 2020م. كمــا انخفضــت بنســبة 27٫8% فــي الســنة الماليــة 2021م إلــى 45 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة اإلغــاق 

المســتمر لمبانــي مــدارس شــركة نبعــة والتعلــم عــن بعــد، ممــا قلــل مــن الحاجــة إلــى القرطاســية والمنشــورات.

رخص برامج

ــة 2019م والســنة  ــن الســنة المالي ــث استقرت نســبًيا بي ــف رخــص البرامــج بشــكل أساســي مــن التراخيــص وبرامــج أنظمــة المعلومــات، حي تتأل
ــال ســعودي بســبب خصومــات  ــف ري ــى 30 أل ــة 2021م إل ــم انخفضــت خــال الســنة المالي ــال ســعودي، ومــن ث ــف ري ــد 39 أل ــة 2020م عن المالي

ــات. ــن 15% و20% مقدمــة مــن مــزود البرمجي تراوحــت مــا بي

مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية 

ــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( غيــر بشــكل أساســي مــن محاســبة شــركة نبعــة عــن خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات  إن تطبيــق المعي
الماليــة وذلــك باســتبدال طريقــة الخســائر المتكبــدة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي )39( بطريقــة خســائر االئتمــان المتوقعــة المســتقبلية. 
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( مــن شــركة نبعــة إثبــات مخصــص لقــاء خســائر االئتمــان المتوقعــة بشــأن كافــة أدوات الديــن غيــر 

المقتنــاه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وموجــودات العقــود.

وعنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( تــم تعديــل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 1 اغســطس 2019م، ونتــج عــن ذلــك اثبــات قيــد 
ــال ســعودي. ــغ قــدره 457 ألــف ري ــاح المبقــاة بمبل ــة واألرب ــة التجاري مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة وانخفــاض فــي الذمــم المدين

تــم تعديــل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م، ونتــج عــن ذلــك اثبــات قيــد مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة وانخفــاض فــي الذمــم 
ــغ 457 ألــف ريــال  ــغ مخصــص ســنة 2019م الــى مبل ــغ قــدره 841 ألــف ريــال ســعودي حيــث يمثــل المبل المدينــة التجاريــة واألربــاح المبقــاة بمبل
ســعودي واثبــات فــرق مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة لســنة 2020م عمــا تــم تعديلــه بالســنة الســابقة بمبلــغ 385 ألــف ريــال ســعودي. كمــا تــم 
تعديــل قائمــة الدخــل الشــامل للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م بشــأن التغيــر فــي االنخفــاض فــي القيمــة والــذي تــم اثباتــه كزيــادة فــي تكلفــة 

االيــرادات بمبلــغ قــدره 385 ألــف ريــال ســعودي.

فــي الســنة الماليــة 2021م، تــم إلغاء/عكــس مخصــص الهبــوط فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة بقيمــة 200 ألــف ريــال ســعودي باعتبــاره 
مخصــص انتفــي الغــرض منــه نتيجــة قيــاس مخصصــات الخســائر علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 

ايجارات

تتعلــق االيجــارات بإيجــارات مبانــي مــدارس شــركة نبعــة، والتــي بلغــت 3٫8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م لتصــل إلــى صفــر فــي 
الســنة الماليــة 2020م بعــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16.
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أخرى

تتألــف المصروفــات األخــرى بشــكل أساســي مــن ايجــار وســائل نقــل، وحراســات امنيــة، ودورات تدريبيــة، ومصروفــات البريــد / الهاتــف، وملحقــات 
التعلــم، وغيرهــا مــن الملحقــات. انخفضــت بشــكل أساســي مــن 663 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 406 ألــف ريــال ســعودي 

 .COVID-19 فــي الســنة الماليــة 2020م بعــد انخفــاض ايجــار وســائل نقــل، مــن بيــن المصروفــات األخــرى، عنــد بدايــة جائحــة كورونــا العالميــة

 .COVID-19 انخفضت المصروفات األخرى إلى ما يقرب من الصفر في السنة المالية 2021م بسبب جائحة كورونا العالمية

مصروفات عمومية وإدارية

الجدول 5-8   مصروفات عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

)0٫2%()19٫5%(23٫8%1٫9732٫4421٫966رواتب وأجور وما في حكمها

82٫6% 119٫9% 51٫6% 138209460عاج وتأمين طبي

23٫7% 106٫8% )26٫1%(179133274اتعاب مهنية واستشارات

26٫4% 92٫4%)17٫0%(142118228بدل إجازة وتذاكر سفر

53٫8% 168٫8% )12٫0%(6052141رسوم حكومية

)5٫9%()4٫5%()7٫2%(115106102أنشطة احتفاالت

)42٫8%()61٫8%()14٫3%(21318270مصروفات بنكية

)0٫3%()4٫8%(4٫5%272826تأمين على الموجودات

)25٫7%()22٫2%()29٫0%(443124ضيافة ونظافة

)56٫9%(91٫7%)90٫3%(3136دورات تدريبية

)77٫2%()96٫9%(69٫0%46782هاتف وبريد وإنترنت

)45٫9%()42٫4%()49٫3%(22411365أخرى

2٫7%)3٫8%()9٫6%(3٫1923٫4973٫365اإلجمالي

---131313عدد الموظفين

متوسط الرواتب واألجور 
الشهرية لكل موظف )ريال 

سعودي(
 12٬64815٫65612٫604%23٫8)%19٫5()%0٫2(

كنسبة مئوية من اإليرادات

9٫61٫13٫04٫2%6٫5%5٫4%رواتب وأجور وما في حكمها
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ألف ريال سعودي
السنة المالية

2019م
)مراجعة(

السنة المالية
2020م

)معدلة(

السنة المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي

2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م -2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

2٫20٫21٫71٫9%0٫6%0٫4%عاج وتأمين طبي

1٫00٫8)0٫1(1٫3%0٫4%0٫5%اتعاب مهنية واستشارات

0٫80٫7)0٫1(1٫1%0٫3%0٫4%بدل إجازة وتذاكر سفر

0٫50٫5 )0٫0(0٫7%0٫1%0٫2%رسوم حكومية

0٫20٫2)0٫0(0٫5%0٫3%0٫3%أنشطة احتفاالت

)0٫2()0٫1()0٫1(0٫3%0٫5%0٫6%مصروفات بنكية

0٫10٫00٫10٫1%0٫1%0٫1%تأمين على الموجودات

)0٫0(0٫0)0٫0(0٫1%0٫1%0٫1%ضيافة ونظافة

)0٫1(0٫0)0٫1(0٫0%0٫0%0٫1%دورات تدريبية

)0٫1()0٫2(0٫00٫1%0٫2%0٫1%هاتف وبريد وإنترنت

)0٫3(0٫0)0٫3(0٫3%0٫3%0٫6%أخرى

16٫40٫67٫07٫7%9٫4%8٫7%اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و 2021م.

رواتب وأجور وما في حكمها

ــي اإلدارة.  ــل لموظف ــدالت النق ــدالت الســكن وب ــب واألجــور وب ــات الروات ــا بشــكل رئيســي مــن مصروف ــي حكمه ــا ف ــب واألجــور وم ــف الروات تتأل
ارتفعــت مصروفــات الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا بنســبة 23٫8% مــن 2٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 2٫4 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي لزيــادة قيمــة تعويضــات موظفــي اإلدارة العليــا حيــث ارتفــع متوســط   التكلفــة 

الشــهرية لــكل موظــف مــن 12٫7 ألــف ريــال ســعودي إلــى 15٫7 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة. 

انخفضــت مصروفــات الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا بنســبة 19٫5% لتصــل إلــى 2٫0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة 
تخفيــض الرواتــب فــي حــدود 20% اعتمــاًدا علــى الحضــور و100% للموظفيــن غيــر القادريــن علــى الحضــور بشــكل شــخصي. أدى ذلــك النخفــاض 

متوســط   التكلفــة الشــهرية لــكل موظــف ليصــل إلــى 12٫6 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.

عالج وتأمين طبي

تتألــف مصروفــات العــاج والتأميــن الطبــي بشــكل رئيســي مــن تغطيــة التأميــن الطبــي للموظفيــن اإلدارييــن. ارتفعــت مصروفــات العــاج والتأميــن 
الطبــي بنســبة 51٫6% مــن 138 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 209 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لترتفــع 
أيضــاً بنســبة 119٫9% وتصــل إلــى 460 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي الرتفــاع قيمــة بوليصــة التأميــن، 

ممــا أدى لزيــادة مصــروف التأميــن مــع اســتقرار عــدد الموظفيــن خــال الفتــرة مــن 2019م إلــى 2021م. 
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اتعاب مهنية واستشارات

تتألــف مصروفــات االتعــاب المهنيــة واالستشــارات بشــكل أساســي مــن األتعــاب المهنيــة الخاصــة بالــدورات التدريبيــة للموظفيــن وأتعــاب المحامــي 
وأتعــاب المراجــع القانونــي. انخفضــت األتعــاب المهنيــة واالستشــارات بنســبة 26٫1%مــن 179 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 
133 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م بســبب انخفــاض مصروفــات المراجــع القانونــي باإلضافــة النخفــاض مصروفــات الــدورات 

التدريبيــة إلــى 3 آالف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م. 

ارتفعــت مصروفــات األتعــاب المهنيــة واالستشــارات بنســبة 106٫8% لتصــل إلــى 274 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة ارتفــاع 
مصروفــات االستشــارات القانونيــة اثــر توكيــل شــركة نبعــة محامــي لرفــع قضايــا ومتابعــة الذمــم المدينــة لمــدارس شــركة نبعــة حيــث قدمــت اإلدارة 

للمحامــي عمولــة بنســبة 10٫0% مــن قيمــة التحصيــل.

بدل إجازة وتذاكر سفر

انخفضــت مصروفــات بــدل اإلجــازة وتذاكــر الســفر بنســبة 17٫0% مــن 142 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 118 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــزى ذلــك إلــى تغيــر الوضع األســري لموظفــي شــركة نبعــة )تغيــر فــي عــدد المعاليــن( ممــا أدى إلــى انخفــاض 

عــدد التذاكــر المســتحقة للموظفيــن. 

ارتفعــت مصروفــات بــدل اإلجــازة وتذاكــر الســفر بنســبة 92٫4% لتصــل إلــى 228 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة ارتفــاع 
عــدد تذاكــر الســفر المســتحقة للموظفيــن، ويرجــع ذلــك إلــى اســتحقاق عــدد مــن تذاكــر الســفر للموظف بنــاًء علــى عــدد ســنوات العمــل. أي خــال 
الســنوات الخمــس األولــى مــن العمــل، يتــم توفيــر تذكرتيــن لــكل موظــف فــي الســنة، وبعــد ذلــك، يتــم توفيــر 4 تذاكــر فــي الســنة. عــاوة علــى ذلــك، 

خــال الســنة الماليــة 2021م، اســتحق 4 تذاكــر ســفر لعدد إضافــي مــن الموظفيــن.

رسوم حكومية

تتألــف الرســوم الحكوميــة بشــكل أساســي مــن تكلفــة التأشــيرات وتجديــد تصاريــح الموظفيــن. انخفضــت الرســوم الحكوميــة نســبًيا مــن 60 ألــف 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م الــى 52 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م. مــن ثــم ارتفعــت إلــى 141 ألــف ريــال ســعودي فــي 

الســنة الماليــة 2021م نتيجــة الرتفــاع إجمالــي تكاليــف الرســوم الحكوميــة ورســوم التأشــيرات.

أنشطة احتفاالت

انخفضــت مصروفــات األنشــطة واالحتفــاالت بنســبة 7٫2% مــن 115 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 106 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض أيضــاً بنســبة 4٫5% وتصــل إلــى 102 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م، ويعــزى ذلــك إلغــاق 

مــدارس شــركة نبعــة منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة 2020م واالســتمرار فــي اإلغــاق خــال الســنة الماليــة 2021م.

مصروفات بنكية

تتألــف المصروفــات البنكيــة بشــكل رئيســي مــن الرســوم المرتبطــة بالعمليــات البنكيــة لمــدارس شــركة نبعــة مثــل تحويــات الرواتــب والعمــوالت 
المصرفيــة باإلضافــة لمصروفــات بنكيــة اخــرى. انخفضــت المصروفــات البنكيــة بنســبة 14٫3% مــن 213 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2019م إلــى 182ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض أيضــاً بنســبة 61٫8% وتصــل إلــى 70 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2021م ويعــزى ذلــك إلغــاق مــدارس شــركة نبعــة منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة 2020م واالســتمرار فــي اإلغــاق خــال الســنة 
الماليــة 2021م حيــث أثــر ذلــك علــى المصروفــات البنكيــة إثــر انخفــاض عــدد المعامــات خــال نفــس الفتــرة، ممــا أدى إلــى انخفــاض العمليــات 

البنكيــة خــال هــذه الفتــرة.
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تأمين على الموجودات

تتألــف مصروفــات التأميــن علــى الموجــودات مــن مصروفــات التأميــن علــى مبانــي مــدارس شــركة نبعــة، حيــث اســتقرت بشــكل نســبي عنــد 28 
ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة 2019م و2020 و2021م نتيجــة عــدم وجــود تغييــرات فــي عــدد المبانــي المؤمنــة وعــدم وجــود تغييــر مــادي فــي 

اســعار التأميــن خــال هــذه الفتــرة.

ضيافة ونظافة

انخفضــت مصروفــات الضيافــة والنظافــة بنســبة 29٫0% مــن 44 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 31 ألــف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م، لتنخفــض أيضــاً بنســبة 22٫2% وتصــل إلــى 24 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م ويعــزى ذلــك إلغــاق مبانــي 

مــدارس شــركة نبعــة منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة 2020م واالســتمرار فــي اإلغــاق خــال الســنة الماليــة 2021م.

دورات تدريبية

انخفضــت مصروفــات الــدورات التدريبيــة بنســبة 90٫3% مــن 31 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 3 آالف ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م حيــث يعــزى ذلــك إلغــاق مبانــي مــدارس شــركة نبعــة منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة 2020م، لترتفــع بعــد ذلــك 
بنســبة 91٫7% وتصــل إلــى 6 آالف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة مصروفــات الــدورات التدريبيــة اإللكترونيــة  بســبب االســتمرار 

فــي اإلغــاق خــال الســنة الماليــة 2021م.

هاتف وبريد وإنترنت

ارتفعــت مصروفــات الهاتــف والبريــد واإلنترنــت بشــكل طفيــف مــن 46 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 78 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م ومــن ثــم انخفضــت بنســبة 96٫9% لتصــل إلــى 2 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بســبب تأثيــرات جائحــة 

كورونــا العالميــة COVID-19 ومــا تبعهــا مــن تعليــم عــن بعــد وتغيــب الكثيــر مــن الموظفيــن عــن الحضــور.

المصروفات األخرى

تتألــف المصروفــات األخــرى بشــكل أساســي مــن مصروفــات الربــط الزكــوي ومصروفــات القرطاســية والمطبوعــات وغيرهــا مــن نفقــات متنوعــة 
أخــرى، حيــث انخفضــت مــن 224 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 113 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ثــم إلــى 

 .COVID-19 65 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بســبب تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة
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اإليرادات األخرى

الجدول 5-9   االيرادات االخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2019م

)معلومات 
االدارة لشركة 

نبعة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة التغيير 
السنوي
2019م 
-2020م

نسبة التغيير 
السنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

---500--تخفيض االيجار 

---200--عكس تكوين مخصص ذمم مدينة تجارية 

)27٫0%()22٫6%()31٫1%(328226175اعانات وزارة التعليم 

)64٫6%()98٫5%(754٫2%242053دعم صندوق تنمية الموارد البشرية

--152٫6%-116293أخرى

37٫1%21٫3%55٫0%467724878اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م ومعلومات االدارة لشركة نبعة.

تخفيض االيجار 

تكــون هــذا البنــد فــي الســنة الماليــة 2021م، حيــث أنــه يتعلــق باإلعفــاءات مــن دفعــات اإليجــار بقيمــة 500 ألــف ريــال ســعودي، وقــد تمــت المحاســبة 
عــن التنــازل عــن دفعــات اإليجــار كإيــرادات أخــرى في الســنة الماليــة 2021م.

عكس تكوين مخصص ذمم مدينة تجارية 

تكــون هــذا البنــد فــي الســنة الماليــة 2021م، حيــث إنــه يتعلــق بعكــس مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ 200 ألــف ريــال ســعودي 
بنــاًء علــى تقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتحســن الملحــوظ فــي تحصيــل الذمــم المدينــة خــال الســنة الماليــة 2021م.

اعانات وزارة التعليم 

انخفضــت اعانــات وزارة التعليــم بنســبة 31٫1% مــن 328 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 226 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 
ــغ  الماليــة 2020م ومــن ثــم بنســبة 22٫6% لتصــل إلــى 175آالف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م، حيــث يعــزى ذلــك إلــى انخفــاض مبل
الدعــم مــن وزارة التعليــم خــال هــذه الفتــرة. الجديــر بالذكــر أنــه عــادة مــا تكــون هــذه االعانــات مخصصــة وتختلــف مــن عــام إلــى آخــر، وذلــك 

اعتمــاًدا علــى ميزانيــة الــوزارة وحالــة مــدارس شــركة نبعــة.

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية

ارتفــع دعــم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بنســبة 754٫2% مــن 24ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 205 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م ومــن ثــم انخفــض بنســبة 98٫5% ليصــل إلــى 3 آالف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نتيجــة انخفــاض الدعــم 
مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية خــال هــذه الفتــرة. الجديــر بالذكــر أن اعتبــاًرا مــن ســبتمبر 2017م، تــم تعليــق تســجيل المعلميــن الســعوديين 
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كمســتفيدين مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.  المعلــم المســجل قبــل ذلــك التاريــخ مؤهــل لتلقــي الدعــم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
)بقيمــة 2٬500 ريــال ســعودي شــهرًيا( لمــدة تصــل إلــى خمــس ســنوات منــذ تاريــخ التســجيل )مــع تكبــد مــدارس شــركة نبعــة المبلــغ المتبقــي البالــغ 

3٬100 ريــال ســعودي شــهرًيا(.

أخرى

ارتفــع حســاب -األخــرى- ضمــن اإليــرادات األخــرى بنســبة 152٫6% مــن 116ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 293 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ومــن ثــم انخفــض بعــد ذلــك إلــى صفــر فــي الســنة الماليــة 2021م بســبب إعــادة تبويــب هــذا البنــد وعرضــه 

كبنــد منفصــل فــي الســنة الماليــة 2021م.

الجدول 5-10   صافي )الخسارة( / الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م

ألف ريال سعودي
السنة 
المالية
2019م

)مراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)معدلة(

السنة 
المالية
2021م

)مراجعة(

نسبة 
التغيير 
السنوي
2019م 
-2020م

نسبة 
التغيير 
السنوي
2020م 
-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

-)106٫6%(164٫6%)546(3٫1278٫276)الخسارة( / الدخل من التشغيل 

37٫1%21٫3%54٫9%467724878إيرادات أخرى

)100٫0%(-)100٫0%(--)855(خسائر مشاريع تحت التنفييذ

0٫0%15٫1%-)1٫776()1٫543(-مصروفات الفائدة عن التزامات عقود اإليجار

-)119٫4%(172٫2%)1٫444(2٫7397٫457صافي )خسارة( / دخل السنة قبل الزكاة 

)47٫7%()66٫6%()18٫3%()62()184()225(الزكاة

-)120٫7%(189٫3%)1٫505(2٫5147٫273صافي )خسارة( / دخل السنة 

)14٫2()26٫8(12٫6)7٫3%(19٫5%6٫9%هامش صافي )خسارة( / دخل السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

ارتفــع صافــي دخــل الســنة بنســبة 189٫3% مــن 2٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 7٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م )ارتفــع هامــش دخــل الســنة مــن 6٫9% إلــى 19٫5%( ، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى: 

ارتفــاع الدخــل مــن التشــغيل بمقــدار 5٫2 مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مجمــل الربــح ليصــل إلــى 11٫8 مليــون ريــال ســعودي - 
بســبب انخفــاض تكلفــة اإليــرادات بمقــدار 1٫7 مليــون ريــال ســعودي اثــر انخفــاض الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا باإلضافــة لمصروفــات 
اخــرى تماشــًيا مــع انخفــاض عــدد الموظفيــن بمقــدار 7 موظفيــن، وارتفــاع اإليــرادات بمقــدار 832 ألــف ريــال ســعودي، حيــث كان هــذا 
االرتفــاع مدفوًعــا بالزيــادة فــي عــدد الطــاب بمقــدار 45 طالــب اثــر تحســينات فــي مبانــي مــدارس شــركة نبعــة وتحديثــات فــي تقديــم المناهــج 
الدراســية. هــذا وباإلضافــة لعكــس مصروفــات إطفــاء شــهرة فــي الســنة الماليــة 2020م عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي 

الســنة الماليــة 2021م وتعديــل الســنة الماليــة 2020م.
عدم وجود خسائر من مشاريع تحت التنفيذ بعد الغائها في السنة المالية 2019م. - 
ارتفــاع اإليــرادات االخــرى بمقــدار 257 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ارتفــاع الدعــم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بشــكل رئيســي خــال - 

هــذه الفتــرة وغيرهــا مــن اإليــرادات المتنوعــة. 
قابــل هــذا االرتفــاع، انخفــاض بمقــدار 1٫5 مليــون ريــال ســعودي، تعلــق بمصروفــات الفائــدة عــن التزامــات عقــود اإليجــار نتيجــة تطبيــق ا - 

شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م(.
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انخفــض صافــي دخــل الســنة ليصــل إلــى خســائر قدرهــا 1٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م )ليصــل هامــش خســارة للســنة 
ــال ســعودي نتيجــة النخفــاض  ــى انخفــاض الدخــل مــن التشــغيل ليصــل إلــى خســائر تشــغيلية قدرهــا 546 ألــف ري إلــى 7٫3%(، ويعــزى ذلــك إل
مجمــل الربــح بمقــدار 9٫0 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض اإليــرادات بمقــدار 16٫8 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تقديــم خصومــات إضافيــة 
»اســتثنائية« تماشــًيا مــع تأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 وانخفــاض عــدد الطــاب الملتحقيــن بمــدارس شــركة نبعــة )بشــكل رئيســي 
فــي ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة( ممــا ســاهم أيضــاً فــي توقــف اإليــرادات مــن الخدمــات اإلضافيــة فــي داخــل المنشــأة مثــل عائــدات 

المقصــف وا والحضانــة والتقويــة والتدريــب. 

5-5-2  قائمة المركز المالي

الجدول 5-11   قائمة المركز المالي كما في 31 يوليو 2019م و2020م و 2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

37٫901 41٫147 -موجودات حق االستخدام

4٫215 5٫238 5٫040ممتلكات ومعدات، صافي 

28٫960 28٫960 26٫064موجودات غير ملموسة

71٫076 75٫345 31٫104إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

124 637 603مخزون

- - 1٫000مستحق من طرف ذو عاقة 

3٫514 6٫206 5٫457ذمم مدينة تجارية

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 
1٫283 1٫378 1٫646متداولة أخرى 

1٫286 2٫859 3٫622النقد لدى البنوك

6٫207 11٫080 12٫329إجمالي الموجودات المتداولة

77٫283 86٫424 43٫433إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

500 500 500رأس المال

5٫568 8٫716 10٫566مساهمه إضافية في راس المال
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كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

250 250 250احتياطي نظامي

400400400احتياطي عام

19٫243 20٫748 20٫857أرباح مبقاة

168 599 -احتياطي إكتواري 

26٫129 31٫214 32٫573إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
39٫58239٫906-استخدام الموجودات 

3٫3593٫5424٫267مزايا نهاية الخدمة للموظفين

3٫35943٫12444٫173إجمالي المطلوبات غير المتداولة

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات المتداولة

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
2٫2922٫344-استخدام الموجودات 

5692٫518833ذمم دائنة تجارية

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
6٫7076٫7423٫594أخرى

350149-مستحق إلى طرف ذو عاقة 

22518462مخصص الزكاة

7٫50112٫0876٫981إجمالي المطلوبات المتداولة

10٫86055٫21151٫154إجمالي المطلوبات

43٫43386٫42477٫283إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.
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الجدول 5-12   مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31يوليو2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019م
)معلومات االدارة لشركة 

نبعة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معلومات االدارة لشركة 

نبعة(

كما في 31 يوليو 2021م
)معلومات االدارة لشركة 

نبعة(

556163متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(

)1٫8%(11٫2%5٫8%متوسط العائد على الموجودات*

)5٫2%(22٫8%7٫7%متوسط العائد على حقوق الملكية**

* متوسط العائد على الموجودات = صافي )خسارة( دخل السنة / متوسط إجمالي الموجودات )السنة السابقة والسنة الحالية ما عدا السنة 
المالية المنتهية في 31 يوليو 2019 حيث تم احتساب الموجودات للسنة الحالية فقط(.

** متوسط العائد على حقوق الملكية = صافي )خسارة( دخل السنة / متوسط إجمالي حقوق الملكية )السنة السابقة والسنة الحالية ما عدا 

السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019 حيث تم احتساب حقوق الملكية للسنة الحالية فقط(.

المصدر: معلومات االدارة لشركة نبعة.

الموجودات غير المتداولة 

ارتفــع اجمالــي الموجــودات غيــر المتداولــة بمقــدار 44٫2 مليــون ريــال ســعودي مــن 31٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 
75٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة ارتفــاع موجــودات حــق االســتخدام بمقــدار 41٫1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2020م بعــد تطبيــق شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م(. 
انخفــض اجمالــي الموجــودات الغيــر متداولــة ليصــل إلــى 71٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م بســبب انخفــاض رصيــد موجــودات 
حــق االســتخدام بمقــدار 3٫3 مليــون ريــال ســعودي ورصيــد الممتلــكات والمعــدات بمقــدار 1٫0 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2021 

نتيجــة اســتهاك موجــودات حــق االســتخدام والممتلــكات والمعــدات.

الموجودات المتداولة

انخفــض اجمالــي الموجــودات المتداولــة بمقــدار 1٫2 مليــون ريــال ســعودي مــن 12٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 11٫0 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض رصيــد المســتحق مــن طــرف ذو عاقــة بقيمــة 1٫0مليــون 
ريــال ســعودي بعدمــا تــم تســويته بالكامــل خــال الســنة الماليــة 2020م، األمــر الــذي قابلــه ارتفــاع رصيــد الذمــم المدينــة بقيمــة 749 ألــف ســعودي 
 COVID-19 ريــال خــال الســنة الماليــة 2020م نتيجــة التحديــات فــي تحصيــل الذمــم المدينــة وذلــك بســبب بدايــة تفشــي جائحــة كورونــا العالميــة
مــع قــرب نهايــة العــام الدراســي والســنة الماليــة 2020م. انخفــض اجمالــي الموجــودات المتداولــة ليصــل إلــى 6٫2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 يوليــو 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض الذمــم المدينــة التجاريــة بمقــدار 2٫7 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض اإليــرادات 
بعــد تقديــم خصومــات اســتثنائية أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة باإلضافــة إلــى الجهــود و المتابعــات التــي بذلهــا محامــي شــركة نبعــة بشــأن الذمــم 
المدينــة والتــي تقاضــى عنهــا عمولــة بنســبة 10% عنــد تحصيــل الذمــم المدينــة. واقتــرن ذلــك بانخفــاض النقــد لــدى البنــوك بمقــدار 1٫6 مليــون 

ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2021م نتيجــة الخســائر المســجلة خال الفتــرة وتأميــن احتياجــات األنشــطة التشــغيلية.

حقوق الملكية 

انخفــض اجمالــي الحقــوق الملكيــة بمقــدار 1٫3 مليــون ريــال ســعودي مــن 32٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 31٫2 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م، حيــث اســتمر فــي االنخفــاض ليصــل إلــى 26٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م. ويعــزى 
ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض رصيــد المســاهمة اإلضافيــة فــي راس المــال خــال الســنة الماليــة 2020م طبقــا لقــرار الشــركاء فــي 27 فبرايــر 
2020م فــي تخفيــض المســاهمة االضافيــة فــي رأس المــال وانخفــاض رصيــد المســاهمة اإلضافيــة فــي راس المــال الســنة الماليــة 2021م طبقــا 
لقــرار الشــركاء فــي 12 أبريــل 2021م فــي تخفيــض المســاهمة االضافيــة فــي رأس المــال. واقتــرن ذلــك بانخفــاض األربــاح المبقــاة خــال الســنة 

الماليــة 2021م نتيجــة انخفــاض األربــاح.
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المطلوبات غير المتداولة

ارتفــع اجمالــي المطلوبــات غيــر المتداولــة بمقــدار 39٫7 مليــون ريــال ســعودي مــن 3٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 43٫1 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م ليصــل إلــى 44٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة الرتفــاع مطلوبــات عقــود 
االيجــار بموجــب حــق اســتخدام بعــد تطبيــق شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة 

الماليــة 2020م(.

المطلوبات المتداولة

ــى 12٫0  ــو 2019م إل ــا فــي 31 يولي ــال ســعودي كم ــون ري ــال ســعودي مــن 7٫5 ملي ــون ري ــة بمقــدار 4٫5 ملي ــات المتداول ــي المطلوب ــع اجمال ارتف
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع الذمــم الدائنــة التجاريــة بقيمــة 2٫0 مليــون ريــال ســعودي 
نتيجــة ارتفــاع الذمــم الدائنــة للشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة لــأوراق الماليــة )ســدكو كابيتــال( بمقــدار 1٫3 مليــون ريــال ســعودي وشــركة 
 .COVID-19 ميدغلــف للتأميــن بمقــدار 673 ألــف ريــال ســعودي علــى خلفيــة التأخــر فــي تســوية الرصيــد بســبب بدايــة جائحــة كورونــا العالميــة
ــق شــركة نبعــة  ــال ســعودي بعــد تطبي ــون ري ــات عقــود االيجــار بموجــب حــق اســتخدام الموجــودات بقيمــة 2٫3 ملي ــك بارتفــاع مطلوب ــرن ذل واقت
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م(. انخفــض بعدهــا اجمالــي المطلوبــات 
المتداولــة بمقــدار 5٫1 مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى 6٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة النخفــاض رصيــد المصروفــات 
المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة األخــرى نتيجــة النخفــاض التســجيل فــي مــدارس شــركة نبعــة فــي الســنة الماليــة 2022م نظــرا لعــدم اليقيــن 
بشــأن افتتــاح مــدارس شــركة نبعــة )باألخــص قســم ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة(. واقتــرن ذلــك بانخفــاض الذمــم الدائنــة التجاريــة نتيجــة 

تســوية مســتحقات الشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة لــأوراق الماليــة )ســدكو كابيتــال( خــال هــذه الفتــرة.

الموجودات غير متداولة

الجدول 5-13   الموجودات الغير متداولة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

37٫901 41٫147 -موجودات حق االستخدام

4٫215 5٫238 5٫040ممتلكات ومعدات، صافي 

28٫960 28٫960 26٫064موجودات غير ملموسة

71٫076 75٫345 31٫104إجمالي الموجودات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.
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موجودات حق االستخدام

الجدول 5-14   موجودات حق االستخدام كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

44٫39444٫394-موجودات حق االستخدام في بداية السنة

44٫39444٫394-الرصيد في نهاية السنة 

مجمع االستهالك

3٫247--الرصيد في بداية السنة

3٫2473٫247-المحمل خال السنة

3٫2476٫493-الرصيد في نهاية السنة

37٫901--صافي القيمة الدفترية كما في 31 يوليو 2021م

-41٫147-صافي القيمة الدفترية كما في 31 يوليو 2020م

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.

 تتمثــل موجــودات حــق االســتخدام بشــكل أساســي بإيجــار عقــار مــدارس شــركة نبعــة علــى فتــرة 15٫3 ســنة )تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018م وتنتهــي 
فــي 31 مــارس 2033م(، حيــث ارتفعــت قيمــة حــق اســتخدام الموجــودات مــن صفــر كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 41٫1 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 يوليــو 2020م عنــد تطبيــق شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 
2020م(. انخفــض اجمالــي حــق اســتخدام الموجــودات بمقــدار 3٫2 مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى 37٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

يوليــو 2021م نتيجــة االســتهاك الســنوي.

ممتلكات ومعدات

الجدول 5-15   صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت المعدات كما في 31 يوليو 2019م و2020م و 2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

1٫1221٫9201٫880تحسينات على مباني مستأجرة

2٫4021٫8821٫344اثاث ومفروشات

273205175اجهزة تكييف

748679412اجهزة كهربائية

236357274وسائل تعليمية 

162136110معدات ترفيه

965820السيارات

5٫0405٫2384٫215اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م
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الجدول 5-16   االضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

90187241تحسينات على مباني مستأجرة

-21 132اثاث ومفروشات

137 22اجهزة تكييف

18 215 119اجهزة كهربائية

-209 225وسائل تعليمية 

1٫3991٫31896اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

الجدول 5-17   استهاكات الممتلكات واآلالت والمعدات للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م 

السنة المالية 2019م ألف ريال سعودي
)مراجعة(

السنة المالية 2020م
)معدلة(

السنة المالية 2021م
)مراجعة(

347581تحسينات على مباني مستأجرة

530541538اثاث ومفروشات

666967اجهزة تكييف

242284285اجهزة كهربائية

1108883وسائل تعليمية 

362626معدات ترفيه

383838السيارات

1٫118 1٫121 1٫056اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

تتألــف الممتلــكات والمعــدات بشــكل أساســي مــن تحســينات المبانــي )1٫9 مليــون ريــال ســعودي(، واألثــاث والمفروشــات )1٫3 مليــون ريــال 
ســعودي(، مــن بيــن الممتلــكات والمعــدات األخــرى. ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة بمقــدار 197 ألــف ريــال ســعودي مــن 5٫0 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 5٫2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م، ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي نتيجــة التحســينات علــى المبانــي 
بمقــدار 872 ألــف ريــال ســعودي وإضافــات أخــرى علــى الممتلــكات والمعــدات والتــي بلغــت 445 ألــف ريــال ســعودي قابلهــا مجمــوع االســتهاك 
الســنوي الــذي بلــغ 1٫1 مليــون ريــال ســعودي. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة بمقــدار 1٫0 مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى 4٫2 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 1٫1 مليــون ريــال ســعودي مقابــل اضافــات بلغــت 96 ألــف ريــال ســعودي 

خــال العــام، علًمــا أن مبانــي مــدارس شــركة نبعــة كانــت مغلقــة خــال هــذه الفتــرة باإلضافــة لعــدم اليقيــن بشــأن قــرار االفتتــاح.
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تحسينات على مباني مستأجرة

تتألــف التحســينات علــى المبانــي المســتأجرة بشــكل أساســي مــن تجديــدات للعقــار مثــل تحديــث ملعــب كــرة القــدم واللوحــات الجداريــة والنوافــذ 
وغيرهــا مــن التحســينات العامــة. ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة بمقــدار 798 ألــف ريــال ســعودي مــن 1٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي يوليــو 
2019م إلــى 1٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي يوليــو 2020م، ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى تحســينات علــى مبانــي مــدارس شــركة نبعــة خــال 
الســنة الماليــة 2020م. مــن ثــم انخفــض إلــى 1٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة مصــروف االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 

81 ألــف ريــال ســعودي.

أثاث ومفروشات

يتألــف األثــاث والمفروشــات بشــكل أساســي مــن مكاتــب اإلدارة وطــاوالت غــرف االجتماعــات وغيرهــا. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لأثــاث 
والمفروشــات مــن 2٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 1٫8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة مصــروف 
ــال ســعودي خــال العــام. اســتمر انخفــاض صافــي  ــل اضافــات بلغــت 21 ألــف ري ــال ســعودي مقاب ــغ 541 ألــف ري ــذي بل االســتهاك الســنوي ال
القيمــة الدفتريــة ليصــل إلــى 1٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة مصــروف االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 538 ألــف ريــال 

ســعودي ولعــدم وجــود اي اضافــات خــال العــام.

أجهزة تكييف

تتمثــل اجهــزة التكييــف بشــكل أساســي مــن وحــدات التبريــد فــي مبنــى مــدارس شــركة نبعــة، حيــث يعــود االنخفــاض فــي صافــي القيمــة الدفتريــة 
مــن 273 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 205 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م بشــكل أساســي إلــى االســتهاك 
الســنوي الــذي بلــغ 69 ألــف ريــال ســعودي مقابــل اضافــات بلغــت 1 ألــف ريــال ســعودي خــال العــام. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة إلــى 175 
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة مصــروف االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 67 ألــف ريــال ســعودي والتــي قابلهــا بعــض االضافــات 

بمقــدار 37 ألــف ريــال ســعودي.

أجهزة كهربائية

تتألــف األجهــزة الكهربائيــة بشــكل أساســي مــن أجهــزة كمبيوتــر وأجهــزة كمبيوتــر محمولــة وهواتــف محمولــة وطابعــات وثاجــات وغيرهــا. انخفــض 
صافــي القيمــة الدفتريــة مــن 748 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 679 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة 
االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 284 ألــف ريــال ســعودي والتــي قابلهــا بعــض االضافــات بمقــدار 215 ألــف ريــال ســعودي. انخفــض صافــي القيمــة 
الدفتريــة إلــى 412 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 285 ألــف ريــال ســعودي مقابــل إضافــات  

بلغــت 18 ألــف ريــال ســعودي خــال العــام.

وسائل تعليمية 

تتألــف الوســائل التعليميــة بشــكل أساســي مــن اللوحــات المغناطيســية واللوحــات البيضــاء الذكيــة وبرامــج التدريــس وغيرهــا. تعــود الزيــادة فــي 
صافــي القيمــة الدفتريــة بمقــدار 121 ألــف ريــال ســعودي مــن 236 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 357 ألــف ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة اإلضافــات التــي بلغــت 209 ألــف ريــال ســعودي والتــي قابلهــا االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 88 ألــف ريــال ســعودي 
خــال الســنة الماليــة 2020م. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة بمقــدار 83 ألــف ريــال ســعودي إلــى 274 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 

2021م نتيجــة االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 83 ألــف ريــال ســعودي ولعــدم وجــود اي اضافــات خــال العــام.

معدات ترفيه

تتألــف معــدات الترفيــه بشــكل أساســي مــن أراجيــح ومظــات للملعــب وغيرهــا. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة مــن 162 ألــف ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 136 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 26 ألــف ريــال ســعودي ولعــدم 
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وجــود اي اضافــات خــال العــام. ومــن ثــم اســتمر باالنخفــاض ليصــل إلــى 110 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة االســتهاك 
الســنوي الــذي بلــغ 26 ألــف ريــال ســعودي ولعــدم وجــود اي اضافــات خــال العــام.

السيارات

تتألــف الســيارات بشــكل أساســي مــن الحافــات المدرســية والســيارات. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة مــن 96 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
يوليــو 2019م إلــى 58 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة االســتهاك الســنوي الــذي بلــغ 38 ألــف ريــال ســعودي ولعــدم وجــود 
اي اضافــات خــال العــام. ومــن ثــم اســتمر باالنخفــاض ليصــل إلــى 20 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة االســتهاك الســنوي 

الــذي بلــغ 38 ألــف ريــال ســعودي ولعــدم وجــود اي اضافــات خــال العــام.

الموجودات غير الملموسة

تتألــف الموجــودات غيــر الملموســة بشــكل أساســي مــن الشــهرة التــي نتجــت بعــد اســتحواذ شــركة نبعــة علــى مــدارس المناهــج )مــدارس شــركة 
نبعــة( فــي عــام 2007م. ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة بمقــدار 2٫8 مليــون ريــال ســعودي مــن 26٫1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م 
إلــى 29٫0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة عكــس إطفــاء الشــهرة عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الكاملــة 
فــي الســنة الماليــة 2021م )الســنة الماليــة 2020م المعدلــة(. اســتقر رصيــد الموجــودات غيــر الملموســة عنــد 29٫0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 يوليــو 2021م. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم اختبــار انخفــاض القيمــة للشــهرة باســتخدام أســلوب الدخــل – التدفــق النقــدي المخصــوم مــن قبــل 

خبيــر تقييــم مســتقل تــم تعيينــه مــن قبــل اإلدارة فــي عــام 2021م وتــم الحفــاظ علــى القيمــة التاريخيــة وفقــآ لذلــك.

الموجودات المتداولة 

الجدول 5-18   الموجودات المتداولة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

124 637 603مخزون

- - 1٫000مستحق من طرف ذو عاقة 

3٫514 6٫206 5٫457ذمم مدينة تجارية

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة 
1٫283 1٫378 1٫646أخرى

1٫286 2٫859 3٫622النقد لدى البنوك

6٫207 11٫080 12٫329إجمالي الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.

مخزون

يتألــف المخــزون بشــكل أساســي مــن الهدايــا للطــاب تقــدم لقســم ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة والثالــث ثانــوي. ارتفــع رصيــد المخــزون 
بمقــدار 34 ألــف ريــال ســعودي مــن 603 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 637 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م 
نتيجــة تراكــم مخــزون الهدايــا بعــد إغــاق مــدارس شــركة نبعــة وعــدم القــدرة علــى إجــراء األنشــطة للطــاب. انخفــض رصيــد المخــزون بمقــدار 
513 ألــف ريــال ســعودي ليصــل إلــى 124 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو2021م بعــد قــرار وإمكانيــة مــدارس شــركة نبعــة بإرســال الهدايــا 

إلــى منــازل الطــاب.
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مستحق من طرف ذو عالقة

الجدول 5-19   المستحقات من طرف ذو عاقة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

ألف ريال سعودي
كما في 31 يوليو 

2019م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 
2020م

)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

--1٫000شركة امجاد قرطبة للخدمات التعليمية

--1٫000اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

ــد  ــغ رصي ــث بل ــة، حي ــات التعليمي ــة للخدم ــة عــن شــركة أمجــاد قرطب ــات المدفوعــة نياب ــن المصروف ــة م ــف المســتحق مــن طــرف ذو عاق يتأل
المســتحقات مــن طــرف ذو عاقــة 1٫0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م والــذي تــم تســويته بالكامــل خــال الســنة الماليــة 2020م.

الذمم المدينة التجارية 

الجدول 5-20   الذمم المدينة التجارية كما في 31 يوليو 2019م و2020م و 2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

6٫1587٫7484٫856ذمم مدينة تجارية

ناقصاً: مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة 
)1٫342()1٫542()700(التجارية

5٫4576٫2063٫514الرصيد نهاية السنة

556163متوسط أيام الذمم المدينة )يوم(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م ومعلومات االدارة لشركة نبعة

الجدول 5-21   أعمار الذمم المدينة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و 2021م.

4 سنوات  3 سنوات  سنتان سنة الحالي ألف ريال سعودي
اإلجمالي فأكثر

4743106٫158 680 3٫4371٫258 31 يوليو 2019م

5345807٫748 494 4٫6361٫504 31 يوليو 2020م

7751527924٫856 2٫0601٫077 31 يوليو 2021م

المصدر:  معلومات االدارة لشركة نبعة
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الجدول 5-22   حركة مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية كما في 31 يوليو 2019م و2020م و 2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

3431٫1571٫542الرصيد في بداية السنة 

-357385المكون خال السنة

)200(--مخصص انتفي الغرض منه

7001٫5421٫342الرصيد نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

تتألــف الذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل أساســي مــن الرســوم الدراســية المســتحقة. ارتفعــت أرصــدة الذمــم المدينــة التجاريــة بمقــدار 749 ألــف 
ريــال ســعودي مــن 5٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 6٫2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة التحديــات 
فــي تحصيــل الذمــم المدينــة خــال الســنة الماليــة 2020م وذلــك بســبب بدايــة تفشــي جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 مــع قــرب نهايــة العــام 
الدراســي والســنة الماليــة 2020م. نتيجــة لذلــك، ارتفــع متوســط أيــام الذمــم المدينــة مــن 55 يــوم كمــا فــي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 61 يــوم 
كمــا فــي 31 يوليــو 2020م. انخفضــت أرصــدة الذمــم المدينــة التجاريــة بمقــدار 2٫6 مليــون ريــال ســعودي لتصــل إلــى 3٫5 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 يوليــو 2021م، نتيجــة:

انخفــاض اإليــرادات بعــد تقديــم خصومــات اســتثنائية أثنــاء جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 . اقتــرن ذلــك بانخفــاض معــدالت التســجيل - 
بمقــدار 264 طالًبــا خــال الســنة الماليــة 2021م؛ باإلضافــة إلــى

عكــس مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا البالــغ 200 ألــف ريــال ســعودي بنــاًء علــى تقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتحســن - 
الملحــوظ فــي تحصيــل الذمــم المدينــة خــال الســنة الماليــة 2021م؛ و

ــة بنســبة 10% عنــد تحصيــل الذمــم -  ــة والتــي تقاضــى عنهــا عمول الجهــود والمتابعــات التــي بذلهــا محامــي شــركة نبعــة بشــأن الذمــم المدين
ــة.  المدين

نتج عن ذلك، ارتفاع في متوسط أيام الذمم المدينة من 61 يوم كما في كما في 31 يوليو 2020م إلى 63 يوم كما في 31 يوليو 2021م.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

ــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( غيــر بشــكل أساســي مــن محاســبة شــركة نبعــة عــن خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات  إن تطبيــق المعي
الماليــة وذلــك باســتبدال طريقــة الخســائر المتكبــدة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي )39( بطريقــة خســائر االئتمــان المتوقعــة المســتقبلية. 
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( مــن شــركة نبعــة إثبــات مخصــص لقــاء خســائر االئتمــان المتوقعــة بشــأن كافــة أدوات الديــن غيــر 

المقتنــاه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وموجــودات العقــود.

وعنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( تــم تعديــل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 1 اغســطس 2019م، ونتــج عــن ذلــك اثبــات قيــد 
ــال ســعودي. ــغ قــدره 457 ألــف ري ــاح المبقــاة بمبل ــة واألرب ــة التجاري مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة وانخفــاض فــي الذمــم المدين

ــات قيــد مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة وانخفــاض فــي  ــج عــن ذلــك اثب ــو 2020م، ونت ــي كمــا فــي 31 يولي ــل قائمــة المركــز المال ــم تعدي ت
الذمــم المدينــة التجاريــة واألربــاح المبقــاة بمبلــغ قــدره 841 ألــف ريــال ســعودي حيــث يمثــل المبلــغ مخصــص ســنة 2019م بملــغ 457 ألــف ريــال 
ســعودي واثبــات فــرق مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة لســنة 2020م عمــا تــم تعديلــه بالســنة الســابقة بمبلــغ 385 ألــف ريــال ســعودي. كمــا تــم 
تعديــل قائمــة الدخــل الشــامل للســنة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م بشــأن التغيــر فــي االنخفــاض فــي القيمــة والــذي تــم اثباتــه كزيــادة فــي تكلفــة 

االيــرادات بمبلــغ قــدره 385 ألــف ريــال ســعودي.

عــاوة علــى ذلــك، ارتفــع مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــن 11٫4% كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 19٫9% كمــا فــي 31 يوليــو 2020م 
)كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الذمــم المدينــة( بعــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الكاملــة كمــا فــي 31 يوليــو 2021م وتعديــل الســنة 
الماليــة 2020م حيــث كانــت تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ســابًقا ارتفــع بعــد ذلــك مخصــص الديــون 
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المشــكوك فــي تحصيلهــا إلــى 27٫6% كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة النخفــاض رصيــد الذمــم المدينــة خــال هــذه الفتــرة، قابــل ذلــك االرتفــاع، 
ــة والتحســن  ــة المتوقع ــم الخســائر االئتماني ــى تقيي ــاًء عل ــال ســعودي بن ــف ري ــغ 200 أل ــا البال ــي تحصيله ــون المشــكوك ف عكــس مخصــص الدي

الملحــوظ فــي تحصيــل الذمــم المدينــة خــال الســنة الماليــة 2021م.

مصروفات مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى

الجدول 5-23    مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

31 يوليو 2020م
)معدلة(

31 يوليو 2021م
)مراجعة(

961833819تأمين طبي

164195175منح حكومية مستحقة 

403219170ضريبة القيمة المضافة

4510189سلف موظفين

743030موردين دفعات مقدمة 

1٫6461٫3781٫283اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

ــة  ــة القيم ــا وضريب ــوع مقدًم ــي المدف ــن الطب ــة األخــرى بشــكل أساســي من التأمي ــا والموجــودات المتداول ــات المدفوعــة مقدًم تتألف المصروف
المضافــة والمنــح الحكوميــة وســلف الموظفيــن. انخفضــت المصروفــات المدفوعــة مقدًمــا والموجــودات المتداولــة األخــرى بمقــدار 268 ألــف ريــال 
ســعودي مــن 1٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 1٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31يوليــو 2020م نتيجــة انخفــاض فــي 
التأميــن الطبــي المدفــوع مســبًقا بمقــدار 128 ألــف ريــال ســعودي وضريبــة القيمــة المضافــة بمقــدار 184 ألــف ريــال ســعودي. اســتقر الرصيد 

عنــد 1٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م، كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات التاليــة:

تأمين طبي

تمثــل مصروفــات التأميــن الطبــي المدفوعــة مقدًمــا فيمــا يخــص موظفــي مــدارس شــركة نبعــة. انخفــض بمقــدار 128 ألــف ريــال ســعودي مــن 961 
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 833 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة لتغييــر مــزود التأميــن الطبــي إلــى 

ميدغلــف )Medgulf( بأقســاط أقــل. انخفــض بعــد ذلــك بشــكل طفيــف ليصــل إلــى 819 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م.

منح حكومية مستحقة 

تتألــف المنــح الحكوميــة المســتحقة مــن المنــح الســنوية التــي تقدمهــا وزارة التعليــم لدعــم وتحســين قطــاع التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
عــادة مــا تكــون هــذه المنــح مخصصــة وتختلــف مــن عــام إلــى آخــر، وذلــك اعتمــاًدا علــى ميزانيــة الــوزارة وحالــة مــدارس شــركة نبعــة. علــى هــذا 
النحــو، تقــدر إدارة مــدارس شــركة نبعــة مبلــغ المنــح الحكوميــة بنــاًء علــى الســنوات الســابقة وتقــوم بتعديــل الرصيــد المقــدر بعــد اســتام المبلــغ. 
بلــغ رصيــد المنــح الحكوميــة المســتحقة 164 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م. مــن ثــم ارتفــع الرصيــد بمقــدار 31 ألــف ريــال ســعودي 
ــال  ليصــل إلــى195 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م وانخفــض بعــد ذلــك بمقــدار20 ألــف ريــال ســعودي ليصــل إلــى 175 ألــف ري

ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م.
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ضريبة القيمة المضافة

تتألــف ضريبــة القيمــة المضافــة مــن ضرائــب المبيعــات والمشــتريات، حيــث نتــج المبلــغ الصافــي عــن ودائــع فيمــا يخــص ضريبــة القيمــة المضافــة 
عنــد هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك. انخفــض الرصيــد بمقــدار 184 ألــف ريــال ســعودي مــن 403 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م 
إلــى 219 ألــف ريــال ســعودي كمــا 31 يوليــو 2020م حيــث يعــود هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى التغييــر فــي تواريــخ اســتحقاق مدفوعــات 
اإليجــار مــن ينايــر ويوليــو إلــى أبريــل وأكتوبــر ممــا أثــر علــى رصيــد ضريبــة القيمــة المضافــة كمــا فــي 31 يوليــو 2020م. مــن ثــم انخفــض بمقــدار 

48 ألــف ريــال ســعودي إلــى 170 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض المشــتريات خــال العــام. 

سلف موظفين

تتألــف ســلف الموظفيــن مــن الرســوم الدراســية المدفوعــة نيابــة عــن أطفــال الموظفيــن المســجلين فــي شــركة نبعــة. ارتفــع الرصيــد بمقــدار 57 
ــو 2020م ويعــود  ــال ســعودي فــي كمــا فــي 31 يولي ــى 101 ألــف ري ــو 2019م إل ــال ســعودي كمــا فــي 31 يولي ــال ســعودي مــن 45 ألــف ري ألــف ري
ذلــك بشــكل أساســي إلــى التأخــر فــي دفــع رواتــب الموظفيــن ممــا أدى إلــى قيــام مــدارس شــركة نبعــة بالدفــع مبالــغ مقدمــة نيابــة عــن الموظفيــن. 
ــب  ــى انخفــاض روات ــك إل ــزى ذل ــو 2021م ويع ــا فــي 31 يولي ــال ســعودي كم ــف ري ــى 89 أل ــد إل ــف ليصــل الرصي ــك بشــكل طفي ــد ذل انخفــض بع

 .COVID-19 الموظفيــن باإلضافــة إلــى انخفــاض إجمالــي عــدد الموظفيــن نتيجــة لتأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة

موردين دفعات مقدمة

تمثــل المدفوعــات المقدمــة فيمــا يتعلــق بشــراء الكتــب. يعــود االنخفــاض بمقــدار 44 ألــف ريــال ســعودي مــن 74 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
يوليــو 2019م إلــى 30 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م و2021م بشــكل أساســي إلــى انخفــاض فــي شــراء الكتــب مــن قبــل مــدارس 

.COVID-19 شــركة نبعــة نتيجــة لتأثيــرات جائحــة كورونــا العالميــة

النقد لدى البنوك

يتكــون النقــد لــدى البنــوك مــن النقــد فــي الحســابات الجاريــة لــدى البنــك الســعودي لاســتثمار وبنــك االمــارات دبــي الوطنــي. انخفــض النقــد لــدى 
البنــوك بمقــدار 764 ألــف ريــال ســعودي مــن 3٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 2٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 
2020م نتيجــة توزيعــات األربــاح والتــي بلغــت 10 ماييــن ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2020م )المتعلقــة بفتــرة الســنة الماليــة 2019م(. حيــث 
قابلــه ذلــك االرتفــاع الملحــوظ فــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية مــن 4 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2019م إلــى 17٫0 مليــون 
ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2020م انخفــض النقــد لــدى البنــوك بمقــدار 1٫5 مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى 1٫3 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة الخســائر المســجلة خال الفتــرة وتأميــن احتياجــات األنشــطة التشــغيلية )أي تمويــل رأس المــال العامــل(.

المطلوبات غير المتداولة

الجدول 5-24   المطلوبات غير المتداولة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
39٫58239٫906-استخدام الموجودات 

3٫3593٫5424٫267مزايا نهاية الخدمة للموظفين

3٫35943٫12444٫173إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م
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العودة إلى جدول المحتويات

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات 

تتضمــن مطلوبــات عقــود االيجــار بموجــب حــق اســتخدام الموجــودات الجــزء غيــر المتــداول مــن القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المســتقبلية 
لعقــار مــدارس شــركة نبعــة والــذي تــم اســتئجاره مــن قبــل شــركة نبعــة لمــدة 15٫3 ســنة حيث ارتفــع رصيــد االيجــار مــن صفــر كمــا فــي 31 يوليــو 
2019م ليبلــغ 39٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م و39٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م بعــد تطبيــق شــركة 

نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م(.

مزايا نهاية الخدمة للموظفين

تتعلــق مزايــا نهايــة الخدمــة للموظفيــن بشــكل أساســي بالجــزء غيــر المتــداول مــن المزايــا المدفوعــة للموظفيــن عنــد انتهــاء خدماتهــم. تــم احتســاب 
المخصــص مــن قبــل خبيــر إكتــواري خارجــي حيــث تــم اســتخدام االفتراضــات الرئيســية التاليــة الحتســاب األرصــدة المســجلة كمــا فــي 31 يوليــو 

2019م و31 يوليــو 2020م و31 يوليــو 2021م:

الجدول 5-25   االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مافتراض
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م 
)مراجعة(

4٫03٫22٫5معدل الخصم )% سنوي(

0٫53٫0-معدل زيادة الراتب )%سنوي( 

10٫06٫015٫0معدل دوران الموظفين )%سنوي(

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.

الجدول 5-26   مزايا نهاية الخدمة للموظفين كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

2٫9383٫3593٫542القيمة الحالية في بداية السنة 

627999890تكلفة الخدمة الحالية

92193124تكلفة الفائدة

7201٫1921٫014اإلجمالي

)721()231()950(الدفعات خال السنة

431)779(651أرباح / )خسائر( إكتوارية 

3٫3593٫5424٫267اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م.

ارتفــع رصيــد مزايــا نهايــة الخدمــة للموظفيــن بمقــدار 183 ألــف ريــال ســعودي مــن 3٫4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 3٫5 
ميــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة ارتفــاع المخصصــات خــال الفتــرة باإلضافــة إلــى تســجيل الخســائر اإلكتواريــة بــدالً مــن 
المكاســب مقارنــة بالفتــرات الســابقة. ارتفــع الرصيــد مزايــا نهايــة الخدمــة للموظفيــن بمقــدار 725 ألــف ريــال ســعودي ليصــل إلــى 4٫3 مليــون 

ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة التغيــرات فــي االفتراضــات المســتخدمة والمخصــص اإلضافــي المســجل.
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المطلوبات المتداولة

الجدول 5-27   المطلوبات المتداولة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام 
2٫2922٫344-الموجودات 

5692٫518833ذمم دائنة تجارية
6٫7076٫7423٫594مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

350149-مستحق إلى طرف ذو عاقة 
22518462مخصص الزكاة

7٫50112٫0876٫981إجمالي المطلوبات المتداولة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات

تتضمــن مطلوبــات عقــود االيجــار بموجــب حــق اســتخدام الموجــودات دفعــات اإليجــار المســتحقة خــال ســنة واحــدة. ارتفــع رصيــد االيجــار مــن 
صفــر كمــا فــي 31 يوليــو 2019م ليبلــغ 2٫3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م و2021م بعــد تطبيــق شــركة نبعــة المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي الســنة الماليــة 2021م )مــع تعديــل الســنة الماليــة 2020م(.

ذمم دائنة تجارية

ــال(  ــة )ســدكو كابيت ــأوراق المالي ــة ل ــغ المســتحقة للشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنمي ــة بشــكل أساســي بالمبال ــة التجاري ــم الدائن ــق الذم تتعل
ــال  ــون ري ــة بمقــدار 1٫9 ملي ــة التجاري ــي(. ارتفعــت الذمــم الدائن ــن الطب ــن )التأمي ــف للتأمي ــة( وشــركة ميدغل ــار مــدارس شــركة نبع )مؤجــر عق
ســعودي مــن 569 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 2٫5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة ارتفــاع الذمــم 
الدائنــة للشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنميــة لــأوراق الماليــة )ســدكو كابيتــال( بمقــدار 1٫3 مليــون ريــال ســعودي وشــركة ميدغلــف للتأميــن 
بمقــدار 673 ألــف ريــال ســعودي علــى خلفيــة التأخــر فــي تســوية الرصيــد بســبب بدايــة جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19. انخفضــت الذمــم 
ــو 2021م نتيجــة تســوية مســتحقات  ــال ســعودي كمــا فــي 31 يولي ــى 833 ألــف ري ــال ســعودي لتصــل إل ــون ري ــة بمقــدار 1٫6 ملي ــة التجاري الدائن

ــال(. ــة لــأوراق الماليــة )ســدكو كابيت الشــركة الســعودية لاقتصــاد والتنمي

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى.

الجدول 5-28   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

17631٫979ذمم اولياء امور دائنة
5٫6474٫7581٫126ايرادات محصلة مقدماً

894754349مخصص بدل اجازة

136620135تأمينات اجتماعية

135476اخرى

6٫7076٫7423٫594اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م
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تتألــف المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة األخــرى بشــكل أساســي من ذمــم اوليــاء امــور الدائنــة وااليــرادات المحصلــة مقدمــاً 
ومخصصــات اإلجــازات والتأمينــات االجتماعيــة. اســتقر رصيــد المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة األخــرى عنــد 6٫7 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م و2020م. انخفضــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة األخــرى بمقــدار 3٫1 مليــون ريــال ســعودي 
لتصــل إلــى 3٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة النخفــاض التســجيل فــي مــدارس شــركة نبعــة فــي الســنة الماليــة 2022م 

نظــًرا لعــدم اليقيــن بشــأن افتتــاح مــدارس شــركة نبعــة )باألخــص قســم ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة(.

ذمم اولياء امور دائنة

ارتفــع رصيــد ذمــم اوليــاء امــور دائنــة بمقــدار 46 ألــف ريــال ســعودي مــن 17 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 63 ألــف ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م ومــن ثــم اســتمر باالرتفــاع بمقــدار 1٫9 مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى 2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
يوليــو 2021م نتيجــة إعــادة تصنيــف 2٫0 مليــون ريــال ســعودي مــن اإليــرادات المحصلــة مقدمــاً بســبب دفــع كامــل الرســوم الدراســية مــن قبــل 
أوليــاء األمــور قبيــل قــرار تقديــم الخصومــات االســتثنائية الناتجــة عــن جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 )حيــث تــم تقديــم 50% مــن الخصــم 

خــال الفصــل األول و 25% خــال الفصــل الثانــي(. وقــد تــم اعتبــار هــذا كدفعــة مقدمــة مــن الرســوم الدراســية للعــام المالــي 2022م. 

ايرادات محصلة مقدمًا

تتعلــق االيــرادات المحصلــة مقدمــاً بالرســوم الدراســية المحصلــة قبيــل بدايــة العــام الدراســي، حيــث يتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات علــى أســاس 
شــهري خــال العــام. انخفــض بمقــدار 889 ألــف ريــال ســعودي مــن 5٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 4٫8 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة تقديــم خصومــات علــى الســداد المبكــر، ممــا أدى إلــى انخفــاض إجمالــي رصيــد االيــرادات المحصلــة 

مقدمــاً. 

يعود سبب االنخفاض بمقدار 3٫6 مليون ريال سعودي إلى 1٫1 مليون ريال سعودي كما في 31 يوليو 2021م بشكل رئيسي إلى: 

إعــادة تصنيــف 2٫0 مليــون ريــال ســعودي مــن اإليــرادات المحصلــة مقدمــاً إلــى »ذمــم اوليــاء امــور دائنــة« حيــث تــم دفــع كامــل الرســوم الدراســية - 
مــن قبــل أوليــاء األمــور قبيــل قــرار تقديــم الخصومــات االســتثنائية الناتجــة عــن جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 )حيــث تــم تقديــم 50% مــن 

الخصــم خــال الفصــل األول و25% خــال الفصــل الثانــي(. وقــد تــم اعتبــار هــذا كدفعــة مقدمــة مــن الرســوم الدراســية للعــام المالــي 2022م. 
وانخفــاض التســجيل فــي مــدارس شــركة نبعــة فــي الســنة الماليــة 2022م نظــًرا لعــدم اليقيــن بشــأن افتتــاح مــدارس شــركة نبعــة )باألخــص - 

قســم ريــاض األطفــال واألقســام االبتدائيــة(.

مخصص بدل اجازة

ــال ســعودي مــن 894  ــا لعقــد العمــل. يعــود االنخفــاض بمقــدار 140 ألــف ري ــن وفًق ــدل اإلجــازة اإلجــازات الممنوحــة للموظفي ــل مخصــص ب يمث
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 754 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م إلــى عكــس مخصصــات أرصــدة اإلجــازات 
الزائــدة وتســجيلها كإيــرادات أخــرى حيــث لــم يتــم اســتخدام هــذه اإلجــازات مــن قبــل الموظفيــن. ويعــزى االنخفــاض الاحــق بمقــدار 405 ألــف 

ريــال ســعودي ليصــل إلــى 349 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م إلــى انخفــاض إجمالــي عــدد الموظفيــن. 

تأمينات اجتماعية

تمثــل التأمينــات االجتماعيــة الرصيــد عنــد المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. يعــود االرتفــاع بمقــدار 483 ألــف ريــال ســعودي مــن 136 
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 620 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م إلــى عــدم تســوية أرصــدة متأخــرة لمــدة 
4 أشــهر فــي الســنة الماليــة 2021م. جــاء االنخفــاض الاحــق بمقــدار 485 ألــف ريــال ســعودي إلــى 135 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 

2021م نتيجــة تســوية األرصــدة المتأخــرة. 
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أخرى

ــى  ــغ رصيــد الرواتــب المســتحقة إل ــى الموظفيــن. بل ــغ أخــرى مســتحقة إل ــى الموظفيــن ومبال تتألــف بشــكل أساســي مــن الرواتــب المســتحقة إل
الموظفيــن 513 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م نتيجــة لتأثيــرات بدايــة جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19، حيــث تــم دفــع %40 
مــن رواتــب شــهري أبريــل ومايــو فــي شــهري ســبتمبر وأكتوبــر. أمــا فــي الســنوات الماليــة 2019م و2021م، تــم دفــع الرواتــب بالكامــل قبــل نهايــة 

كل ســنة ماليــة.

مستحق إلى طرف ذو عالقة

الجدول 5-29   مستحق إلى طرف ذو عاقة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

350149-شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية

350149-اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

يتألــف المســتحق إلــى طــرف ذو عاقــة مــن المصروفــات المدفوعــة مــن قبــل شــركة أمجــاد قرطبــة لشــراء الكتــب نيابــة عــن شــركة نبعــة لاســتفادة 
مــن خصومــات مــورد شــركة أمجــاد قرطبــة. انخفــض الرصيــد بمقــدار 200 ألــف ريــال ســعودي مــن 350 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 

2020م إلــى 149 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة تســديد المبلــغ مــن قبل شــركة نبعــة خــال هــذه الفتــرة.

مخصص الزكاة

الجدول 5-30   مخصص الزكاة كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

341225184الرصيد في بداية السنة 

22518462المحمل خال السنة

)184()225()341(المدفوع خال السنة

22518462الرصيد في نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

انخفــض مخصــص الــزكاة بمقــدار 41 ألــف ريــال ســعودي مــن 225 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 184 ألــف ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 يوليــو 2020م ليصــل إلــى 62 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م تماشــيا مــع االنخفــاض في وعــاء الزكــوي.
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حقوق الملكية

الجدول 5-31   حقوق الملكية كما في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

كما في 31 يوليو 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2020م
)معدلة(

كما في 31 يوليو 2021م
)مراجعة(

500 500 500رأس المال

5٫568 8٫716 10٫566مساهمه إضافية في راس المال

250 250 250احتياطي نظامي

400400400احتياطي عام

19٫243 20٫748 20٫857أرباح مبقاة

168 599 -احتياطي إكتواري 

26٫129 31٫214 32٫573إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

رأس المال

يتألــف رأس المــال بشــكل أساســي مــن رأس مــال شــركة نبعــة مقســم إلــى 500 حصــة قيمــة كل حصــة 1٫000 ريــال ســعودي ومملوكــة بالكامــل مــن 
قبــل شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن.

مساهمة إضافية في رأس المال

انخفضــت قيمــة المســاهمة اإلضافيــة فــي رأس المــال بمقــدار 1٫8 مليــون ريــال ســعودي مــن 10٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م 
إلــى 8٫7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م طبقــا لقــرار الشــركاء فــي 27 فبرايــر 2020م فــي تخفيــض المســاهمة االضافيــة فــي 
رأس المــال. انخفضــت القيمــة بمقــدار 3٫1 مليــون ريــال ســعودي لتصــل إلــى 5٫6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م طبقــا لقــرار 

الشــركاء فــي 12 أبريــل 2021م فــي تخفيــض المســاهمة االضافيــة فــي رأس المــال.

احتياطي نظامي

يمثــل 10% مــن رســملة صافــي الربــح ليصــل إلــى 30% مــن رأس مــال شــركة نبعــة المدفــوع بموجــب عقــد التأســيس ونظــام الشــركات. بلــغ 
االحتياطــي النظامــي 250 ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة وهــو مــا يمثــل 50% مــن رأس المــال المدفــوع. اســتقر االحتياطــي النظامــي عنــد 250 

ــو 2019م و 2020م و2021م. ــا فــي 31 يولي ــال ســعودي كم ــف ري أل

احتياطي عام

يمثــل بشــكل أساســي احتياطيــات تعــود إلــى عــام 2008م ولــم يطــرأ أي تغييــر علــى الرصيــد منــذ ذلــك التاريــخ. اســتقر االحتياطــي العــام عنــد 400 
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م، 2020م و2021م.
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أرباح مبقاة

تمثــل األربــاح المبقــاة كمــا فــي نهايــة الســنة. انخفضــت األربــاح المبقــاة بمقــدار 108 ألــف ريــال ســعودي مــن 20٫9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 يوليــو 2019م إلــى 20٫7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م.مــن ثــم انخفضــت بمقــدار 1٫5 مليــون ريــال ســعودي لتصــل إلــى 19٫2 

مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م نتيجــة انخفــاض األربــاح فــي الســنة الماليــة 2021م.

احتياطي إكتواري

يتعلــق االحتياطــي اإلكتــواري بالتقييمــات اإلكتواريــة عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ارتفــع رصيــد االحتياطــي اإلكتــواري مــن صفــر 
كمــا فــي 31 يوليــو 2019م إلــى 599 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م ومــن ثــم انخفــض بمقــدار 431 ألــف ريــال ســعودي ليصــل إلــى 

168 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 يوليــو 2021م.

5-5-٣  قائمة التدفقات النقدية

الجدول 5-32   قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و2020م و2021م.

السنة المالية 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

السنة المالية 2020م
)معدلة(

السنة المالية 2021م
)مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)1٫444(2٫7397٫457)خسارة( / دخل السنة قبل الزكاة

التعديات لـ:

3٫2473٫247-استهاك حق استخدام موجودات

1٫0561٫1211٫118استهاك ممتلكات ومعدات

--2٬896إطفاء الشهرة

)200(357385)عكس( / تكوين مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية

--855خسائر مشروعات تحت التنفيذ

7201٫1921٫014مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين

1٫5431٫776-الفائدة علي التزامات عقود االيجار

الربح المعدل علي عقود االيجار بموجب حق 
)500(--االستخدام

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

513)34()414(المخزون

2٫892)1٫591()1٫504( ذمم مدينة تجارية

-1٫000-مستحق من طرف ذو عاقة 

1٫38926894مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
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السنة المالية 2019مألف ريال سعودي
)معدلة(

السنة المالية 2020م
)معدلة(

السنة المالية 2021م
)مراجعة(

)3٫148(35)1٫757(مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

)1٫685(1٫950 )1٫331(ذمم دائنة تجارية

)201(350)1٫000(مستحق إلى طرف ذو عاقة 

4٫00816٫9233٫476النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)184()225()341(زكاة مدفوعة

)721()231()951(مزايا نهاية الخدمة المدفوعة

)181()1٫123(-فوائد عقود االيجار المدفوعة

2٫71615٫3442٫391صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)96()1٫318()1٫399(إضافات ممتلكات ومعدات

)96()1٫318()1٫399(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)719()2٫940(-مطلوبات عقود االيجار المدفوعة

)3٫148()1٫850(-تخفيض المساهمة اإلضافية في رأس المال 

-)10٫000()7٫600(توزيعات األرباح المدفوعة

)3٫867()14٫790()7٫600(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)1٫572()764()6٫283(صافي التغير في النقد وما في حكمه

9٫9053٫6222٫859النقد لدي البنوك في بداية السنة

3٫6222٫8591٫286النقد لدي البنوك في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

)خسائر(/ أرباح إكتوارية من إعادة قياس مزايا 
)431(779)651(نهاية الخدمة للموظفين

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م و2021م

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

ارتفــع صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية مــن 2٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 15٫3 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2020م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى االرتفــاع فــي تغيــر فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة بمقــدار 3٫3 مليــون ريــال ســعودي مــن 
)1٫3( مليــون ريــال ســعودي إلــى 2٫0 مليــون ريــال ســعودي علــى خلفيــة المدفوعــات المتأخــرة بمقــدار 3٫3 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة، 
واقتــرن ذلــك بتحســن ملحــوظ فــي دخــل الســنة قبــل الــزكاة بمقــدار 4٫7 مليــون ريــال ســعودي مــن 2٫7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 

2019م إلــى 7٫5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م.
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يعــود االنخفــاض إلــى 2٫4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بشــكل أساســي إلــى الخســارة المســجلة خــال العــام والتــي بلغــت 1٫4 
مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الخصومــات االســتثنائية الناتجــة عــن جائحــة كورونــا العالميــة COVID-19 وانخفــاض التســجيل فــي مــدارس شــركة 

نبعــة خــال هــذه الفتــرة.

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

اســتقر صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية نســبًيا بيــن الســنة الماليــة 2019م عنــد )1٫4( مليــون ريــال ســعودي والســنة الماليــة 
2020م عنــد )1٫3( مليــون ريــال ســعودي ومــن ثــم انخفــض إلــى 96 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م نظــًرا لعــدم وجــود إضافــات 
ماديــة فــي األنشــطة االســتثمارية خــال العــام حيــث كانــت مــدارس شــركة نبعــة مغلقــة  خــال هــذه الفتــرة باإلضافــة لعــدم اليقيــن بشــأن قــرار 

االفتتــاح.

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة مــن 7٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 14٫8 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة )1( االرتفــاع فــي توزيعــات األربــاح المدفوعــة مــن 7٫6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى 10 
ماييــن ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م وفًقــا لقــرار مجلــس اإلدارة، و)2( االنخفــاض فــي رأس المــال اإلضافــي المدفــوع بمقــدار 1٫9 
مليــون ريــال ســعودي وفًقــا لقــرار المســاهمين بتخفيــض رأس مــال اإلضافــي المدفــوع لشــركة نبعــة فــي 27 فبرايــر 2020م و)3( التزامــات اإليجــار 
المدفوعــة بمبلــغ 2٫9 مليــون ريــال ســعودي. يعــود االنخفــاض الاحــق إلــى 3٫9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م بشــكل أساســي 

إلــى عــدم توزيــع األربــاح.

تسويات السنوات سابقه 

الجــدول 5-33   التعديــات علــى أرصــدة أول المــدة نتيجــة تغييــر شــركة نبعــة تاريــخ بدايــة ونهايــة الســنة الدراســية لتتوافــق مــع الســنة الماليــة 
علــى النحــو التالــي:

تسوياتالرصيد قبل التعديلألف ريال سعودي
الرصيد بعد التعديل)مدين(/دائن

 قائمة المركز المالي

20٫856)3٫257(24٫113أرباح مبقاة

3٫4503٫2576٫707مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

تتمثــل التعديــات فــي ايــرادات شــهر يوليــو 2019م حيــث اتخــذت شــركة نبعــة قــرار بتعديــل الســنة الدراســية والتــي كانــت تبــدأ مــن 1 يوليــو وتنتهــي 
فــي 30 يونيــو لتتماشــى مــع الســنة الماليــة.

5-6  أثــر تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
السعودية 

ــى  ــخ التحــول إل ــي كمــا فــي 1 اغســطس 2019م )تاري ــز المال ــى قائمــة المرك ــي عل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــق المعايي ــر تطبي الجــدول 5-34   أث
ــي(. ــر المال ــة للتقري ــر الدولي المعايي
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ايضاحألف ريال سعودي
المبالغ المصرح عنها سابًقا 
طبًقا للمعيار الدولي للتقرير 

المالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم

إعادة التصنيف 
وإعادة القياس

طبًقا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

1 اغسطس 2019م

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

44٫39444٫394-6-9حق استخدام موجودات

5٫040-5٫040-ممتلكات ومعدات، صافي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

626٫0642٫89628٫960-8موجودات غير ملموسة

31٫10447٫29078٫394-إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

603-603-مخزون

1٫000-1٫000-مستحق من طرف ذو عاقة

5٫001)457(65٫458-7ذمم مدينة تجارية

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات 
1٫646-1٫646-متداولة أخرى

3٫622-3٫622-النقد لدى البنوك

11٫872)457(12٫329-إجمالي الموجودات المتداولة

43٫43346٫83390٫266-إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

500-500-رأس المال

10٫566-10٫566-مساهمه إضافية في راس المال

250-250-احتياطي نظامي

400-400-احتياطي عام

621٫0372٫43923٫476-3أرباح مبقاة

)180(-)180(-احتياطي إكتواري

32٫5732٫43935٫012-إجمالي حقوق الملكية
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ايضاحألف ريال سعودي
المبالغ المصرح عنها سابًقا 
طبًقا للمعيار الدولي للتقرير 

المالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم

إعادة التصنيف 
وإعادة القياس

طبًقا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

1 اغسطس 2019م

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
41٫51941٫519-6-9استخدام الموجودات

3٫359-3٫359-مزايا نهاية الخدمة للموظفين

3٫35941٫51944٫878-إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
2٫8752٫875-6-9استخدام الموجودات

569-569-ذمم دائنة تجارية

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
6٫707-6٫707-أخرى

225-225-مخصص الزكاة

7٫5012٫87510٫376-إجمالي المطلوبات المتداولة

10٫86044٫39455٫254-إجمالي المطلوبات

43٫43346٫83390٫266-إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

الجدول 5-35   أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي كما في 31 يوليو 2020م.

ايضاحألف ريال سعودي
المبالغ المصرح عنها سابًقا طبًقا 

للمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 

الحجم

إعادة 
التصنيف 

وإعادة 
القياس

طبًقا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

31 يوليو 2020م

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

41٫14741٫147-6-9حق استخدام موجودات

5٫238-5٫238-ممتلكات ومعدات، صافي

623٫1685٫79228٫960-8موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات غير 
28٫40646٫93975٫345-المتداولة



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٣١

العودة إلى جدول المحتويات

ايضاحألف ريال سعودي
المبالغ المصرح عنها سابًقا طبًقا 

للمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 

الحجم

إعادة 
التصنيف 

وإعادة 
القياس

طبًقا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

31 يوليو 2020م

الموجودات المتداولة

637-637-مخزون

6٫206)841(67٫047-7ذمم مدينة تجارية

مصروفات مدفوعة مقدماً 
1٫378)500(1٫878-وموجودات متداولة أخرى

2٫859-2٫859-النقد لدى البنوك

11٫080)1٫341(12٫421-إجمالي الموجودات المتداولة

40٫82645٫59886٫424-إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

500-500-رأس المال

8٫716-8٫716-مساهمه إضافية في راس المال

250-250-احتياطي نظامي

400-400-احتياطي عام

617٫0253٫72320٫748-4أرباح مبقاة

599-599-احتياطي إكتواري

27٫4903٫72331٫213-إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
39٫58239٫582-6-9استخدام الموجودات

3٫542-3٫542-مزايا نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات غير 
3٫54239٫58243٫124-المتداولة

المطلوبات المتداولة

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
2٫2922٫292-6-9استخدام الموجودات

2٫518-2٫518-ذمم دائنة تجارية

مصروفات مستحقة ومطلوبات 
6٫742-6٫742-متداولة أخرى

350-350-مستحق إلى طرف ذو عاقة



١٣2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

ايضاحألف ريال سعودي
المبالغ المصرح عنها سابًقا طبًقا 

للمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 

الحجم

إعادة 
التصنيف 

وإعادة 
القياس

طبًقا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

31 يوليو 2020م

184-184-مخصص الزكاة

9٫7942٫29212٫086-إجمالي المطلوبات المتداولة

13٫33641٫87455٫210-إجمالي المطلوبات

إجمالي المطلوبات وحقوق 
40٫82645٫59886٫424-الملكية

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

الجــدول 5-36   أثــر تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي علــى حقــوق الملكيــة كمــا فــي 1 اغســطس 2019م )تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي(.

31 اغسطس 2019مايضاح

32٫573حقوق الملكية المصرح عنها طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

)457(6-7مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية - المعيار الدولي للتقرير المالي 9

62٫896-8اطفاء الشهرة - المعيار الدولي للتقرير المالي 1

35٫012-حقوق الملكية طبًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

الجدول 5-37   أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق الملكية كما في 31 يوليو 2020م.

31 يوليو 2020مايضاح
حقوق الملكية المصرح عنها طبًقا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم

27٫490

مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية - المعيار 
)841(6-7الدولي للتقرير المالي 9

65٫792-8اطفاء الشهرة - المعيار الدولي للتقرير المالي 1

استهاك موجودات حق االستخدام - معيار 
)3٫247(6-9المحاسبة الدولي 16

فوائد مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 
استخدام الموجودات - معيار المحاسبة الدولي 

16
9-6)1٫543(

تعديل مصروفات االيجارات - معيار المحاسبة 
63٫562-9الدولي 16

حقوق الملكية طبًقا للمعايير الدولية للتقرير 
31٫213-المالي

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م
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الجدول 5-38   أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020م.

ايضاح
المبالغ المصرح عنها سابًقا 

طبًقا للمعيار الدولي للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة الحجم

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

المبالغ المصرح عنها 
وفًقا للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

37٫342--اإليرادات

)25٫570()69()25٫501(6-6/7-9تكلفة اإليرادات

11٫773)69(11٫842مجمل الدخل

)3٫496(-)3٫497(مصروفات عمومية وإدارية

-2٫896)2٫896(6-8إطفاء الشهرة

5٫4492٫8278٫276الدخل من التشغيل 

724-6724-9إيرادات أخرى

مصروفات الفائدة عن 
)1٫543()1٫543(-6-9التزامات عقود اإليجار

6٫1731٫2847٫457صافي دخل السنة قبل الزكاة 

)184(-)184(الزكاة

5٫9881٫2847٫273صافي دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا ضمن قائمة الربح أو الخسارة:

أرباح إكتوارية من إعادة 
قياس مزايا نهاية الخدمة 

للموظفين
779-779

6٫7671٫2848٫051إجمالي الدخل الشامل للسنة

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

تسوية قائمة الدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣1 يوليو 2020م

ال يوجــد تأثيــر كبيــر نتيجــة التحــول مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي فــي قائمــة التدفقــات النقديــة.

المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية

 يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( - األدوات الماليــة، محــل معيــار المحاســبة الدولــي )39( - األدوات الماليــة: االثبــات والقيــاس، ويســري 
ــة:  ــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018م، ويجمــع بيــن كافــة النواحــي الثــاث الخاصــة بالمحاســبة عــن األدوات المالي عل

التصنيــف والقيــاس، واالنخفــاض فــي القيمــة.

قامــت شــركة نبعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( بأثــر رجعــي، وذلــك فــي 31 يوليــو 2020م، وتعديــل بيانــات المقارنــة للســنة التــي 
بــدأت فــي 1 اغســطس 2019م.
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الجدول 5-39   األثر على قائمة المركز المالي )الزيادة/ )النقص(.

1 اغسطس 2019م31 يوليو 2020مألف ريال سعودي

الموجودات المتداولة

)457()841(ذمم مدينة تجارية )مخصص ذمم مدينة تجارية(

)457()841(إجمالي الموجودات المتداولة

حقوق الملكية

)457()841(أرباح مبقاة

)457()841(إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

الجدول 5-40   األثر على قائمة الدخل الشامل )الزيادة/ )النقص(.

31 يوليو 2020مألف ريال سعودي

)385(تكلفة اإليرادات

)385(إجمالي األثر على الدخل الشامل 

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م

ــة ذات  ــو 2020م( والتعديــات التابع ــي رقــم 9 )المعــدل فــي يولي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــة بتطبي ــة فــي الســنة الحالي قامــت شــركة نبع
العاقــة علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي األخــرى المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية يســتحدث المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 
9متطلبــات جديــدة بشــأن )1( تصنيــف وقيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، )2( االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة، )3( ومحاســبة 

تغطيــة المخاطــر العامــة. فيمــا يلــي أدنــاه تفاصيــل هــذه المتطلبــات الجديــدة وأثرهــا الناتــج علــى القوائــم الماليــة لشــركة نبعــة.

أ(   تصنيف وقياس الموجودات المالية

طبقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9(، يتــم قيــاس أدوات الديــن الحقــاً بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو بالتكلفــة المطفــأة، أو 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر. تســتند عمليــة التصنيــف إلــى أمريــن: نمــوذج األعمــال الخــاص ب شــركة نبعــة إلدارة الموجــودات 
وفيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــأداة الماليــة تمثــل فقــط دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والعمولــة علــى المبلــغ األصلــي القائــم. تــم 
تقويــم نمــوذج األعمــال الخــاص بشــركة نبعــة بتاريــخ التطبيــق األولــي للمعيــار، 1 اغســطس 2019م، وتــم تطبيقــه بعــد ذلــك بأثــر رجعــي علــى تلــك 
الموجــودات الماليــة التــي لــم يتــم التوقــف عــن إثباتهــا قبــل 1 اغســطس 2019م. وقــد تــم إجــراء تقويــم فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
ألدوات الديــن تتكــون فقــط مــن المبلــغ األصلــي والعمولــة وذلــك بنــاء علــى الحقائــق والظــروف الســائدة بتاريــخ االثبــات األولــي للموجــودات. إن 

متطلبــات التصنيــف والقيــاس الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( لــم يكــن لهــا أثــر جوهــري علــى شــركة نبعــة.

ب(   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

ــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( غيــر بشــكل أساســي مــن محاســبة شــركة نبعــة عــن خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات  إن تطبيــق المعي
الماليــة وذلــك باســتبدال طريقــة الخســائر المتكبــدة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي )39( بطريقــة خســائر االئتمــان المتوقعــة المســتقبلية. 
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( مــن شــركة نبعــة إثبــات مخصــص لقــاء خســائر االئتمــان المتوقعــة بشــأن كافــة أدوات الديــن غيــر 

المقتنــاه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وموجــودات العقــود.

وعنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )9( تــم تعديــل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 1 اغســطس 2019م، ونتــج عــن ذلــك اثبــات قيــد 
ــال ســعودي. ــغ قــدره 457 ألــف ري ــاح المبقــاة بمبل ــة واألرب ــة التجاري مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة وانخفــاض فــي الذمــم المدين
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تــم تعديــل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 يوليــو 2020م، ونتــج عــن ذلــك اثبــات قيــد مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة وانخفــاض فــي الذمــم 
المدينــة التجاريــة واألربــاح المبقــاة بمبلــغ قــدره 841 ألــف ريــال ســعودي حيــث يمثــل المبلــغ مخصــص ســنة 2019م بملــغ 457 ألــف ريــال ســعودي 
ــه بالســنة الســابقة بمبلــغ 385 ألــف ريــال ســعودي. كمــا تــم تعديــل  واثبــات فــرق مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة لســنة 2020م عمــا تــم تعديل
قائمــة الدخــل الشــامل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020م بشــأن التغيــر فــي االنخفــاض فــي القيمــة والــذي تــم اثباتــه كزيــادة فــي تكلفــة 

االيــرادات بمبلــغ قــدره 385 ألــف ريــال ســعودي.

المعيار الدولي للتقرير المالي )1( – الشهرة

تــم االعتــراف بالســنوات الســابقة بشــهرة بمبلــغ 29 مليــون ريــال ســعودي كنتيجــة اســتحواذ شــركة المناهــج االهليــة للبنيــن والبنــات )ســجل فرعــي( 
علــى مــدارس المناهــج االهليــة )مــدارس شــركة نبعــة( حيــث تمثــل الفــرق بيــن صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات وبيــن قيمــة شــركة 
ــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم  ــار الدولــي للتقري نبعــة فــي تاريــخ االســتحواذ، خــال عــام 2019م وعنــد تطبيــق التحــول للمعي
قامــت شــركة نبعــة بعمــل اطفــاء للشــهرة علــى مــدة 10 ســنوات، عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بشــكلها الكامــل يتطلــب المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )1( بإعــادة االطفــاء المســجل مســبقا علــى الشــهرة كمــا فــي تاريــخ التحــول بشــرط عمــل دراســة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية والتــي تثبــت عــدم وجــود ايــة مؤشــرات علــى وجــود انخفــاض حيــث ان شــركة نبعــة قامــت بعمــل الدراســة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 
لشــركة نبعــة عــن الخمــس ســنوات القادمــة لســنة 2020م ومــا بعدهــا وبنــاًء عليــه عنــد التحــول الــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي تــم اعــادة مبالغ 
االطفــاء المســجلة لــكل مــن ســنة 2019م وســنة 2020م بمبلــغ 3 مليــون ريــال ســعودي للســنة الواحــدة )الغــاء االطفــاء(، وكان يجــب علــى شــركة نبعــة 
عمــل دراســة للتدفقــات النقديــة بدايــة مــن 1 اغســطس 2019م إال ان الدراســة كانــت بتاريــخ 31 يوليــو 2020م وبنــاًء علــى هــذه الدراســة قــررت 

االدارة اعــادة مبالــغ االثبــات لــكا الســنتين كــون مــا نتــج عــن الدراســة هــو عــدم وجــود ايــة انخفــاض بالقيمــة للشــهرة.

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( "عقود اإليجار"

يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16( محــل معيــار المحاســبة الدولــي )17( »عقــود االيجــار«، والتفســير )4( الصــادر عــن لجنــة تفســيرات 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي »تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار«، والتفســير )15( الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدائمــة 
»عقــود اإليجــارات التشــغيلية - الحوافــز«، والتفســير )27( الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدائمــة »تقييــم جوهــر المعامــالت التــي تتضمــن الشــكل 
القانونــي لعقــد اإليجــار«. يحــدد المعيــار مبــادئ االعتــراف باإليجــارات وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا ويتطلــب مــن المســتأجرين حســاب 

معظــم عقــود اإليجــار وفًقــا لنمــوذج واحــد.

فــي الفتــرة الحاليــة، طبقــت شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16( باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي المعــدل ابتــداًء مــن 1 اغســطس 
2019م.

قامــت شــركة نبعــة باســتخدام العمليــة المائمــة المتاحــة عنــد االنتقــال إلــى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16( لعــدم إعــادة تقييــم مــا إذا 
كان العقــد يتضمــن علــى عقــد إيجــار أم ال، ممــا يســمح بتطبيــق المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا ســابًقا علــى أنهــا عقــود إيجــار عنــد 
تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي )17( »عقــود االيجــار«، والتفســير )4( الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي »تحديــد مــا 

إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار« فــي تاريــخ التطبيــق األولــي.

قامــت شــركة نبعــة أيًضــا بتطبيــق العمليــات المائمــة التاليــة عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16( علــى عقــود اإليجــار المصنفــة 
ســابًقا علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي )17( »عقــود االيجــار«:

استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة؛- 
المحاســبة عــن عقــود اإليجــار التشــغيلية وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي )17( كعقــود إيجــار قصيــرة األجــل للعقــود التــي تنتهــي مــدة إيجارهــا - 

خــال 12 شــهر؛
استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛- 
اســتخدام اإلدراك المتأخــر فــي تحديــد مــدة عقــد اإليجــار إذا كان العقــد يشــتمل علــى خيــارات لتجديــد عقــد اإليجــار أو إنهائــه، واالختيــار - 

حســب فئــة األصــل محــل العقــد، عــدم فصــل المكونــات غيــر اإليجاريــة عــن المكونــات اإليجاريــة، ومــن ثــم المحاســبة عــن كل مكــون إيجــاري 
وأي مكونــات غيــر إيجاريــة مصاحبــة باعتبارهــا مكوًنــا إيجارًيــا واحــًدا.
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طبيعة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(

قبل اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي )16(:

يوجــد لــدى شــركة نبعــة عقــد إيجــار مبنــي منشــأة تعليميــة. قبــل اعتمــاد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16(، صنفــت شــركة نبعــة كل مــن عقــود 
اإليجــار )كمســتأجر( فــي تاريــخ نشــأتها كعقــد إيجــار تشــغيلي علــى أســاس مضمــون العقــد فــي تاريــخ العقــد.

في حالة عقد اإليجا
ر التشــغيلي، لــم يتــم رســملة الممتلــكات المؤجــرة وتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار كمصروفــات تشــغيل فــي قائمــة الدخــل علــى أســاس القســط الثابــت 
علــى مــدى فتــرة اإليجــار. تــم االعتــراف بــأي مبالــغ مدفوعــة مســبًقا ومســتحقة ضمــن مصروفــات مدفوعــة مقدمــاً وموجــودات متداولــة أخــرى 

وذمــم دائنــة تجاريــة، علــى التوالــي.

بعد اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي )16(:

عنــد اعتمــاد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16(، طبقــت شــركة نبعــة منهًجــا وحيــًدا لاعتــراف والقيــاس بالنســبة لجميــع عقــود اإليجــار، وهــو 
المســتأجر، باســتثناء اإليجــارات قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار لأصــول منخفضــة القيمــة. قامــت شــركة نبعــة باالعتــراف بالتزامــات اإليجــار 
لتســديد مدفوعــات اإليجــار وحــق االســتخدام الموجــودات التــي تمثــل حــق اســتخدام الموجــودات األساســية. وفًقــا لطريقــة االعتمــاد بأثــر رجعــي 
معــدل، طبقــت شــركة نبعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16( فــي تاريــخ التطبيــق األولــي. بموجــب طريقــة األثــر الرجعــي المعــدل، تــم قيــاس 
موجــودات حــق االســتخدام بالمبلــغ المســاوي اللتــزام اإليجــار، بعــد تعديلــه بــأي مدفوعــات تأجيــر مدفوعــة مســبًقا أو مســتحقة تتعلــق بعقــد إيجــار 

معتــرف بــه فــي قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 يوليــو 2019م.

إن أثر التغير في السياسة المحاسبية على عناصر قائمة المركز المالي كما في 1 اغسطس 2019م هو كما يلي:

تم االعتراف بموجودات حق االستخدام بقيمة 44٫4 مليون ريال سعودي وعرضه كبند منفصل في قائمة المركز المالي.- 
تم االعتراف التزام إيجار بقيمة 44٫4 مليون ريال سعودي.- 

الجدول 5-41   األثر على قائمة المركز المالي )زيادة / )نقص( كما في 1 أغسطس 2019م.

1 أغسطس 2019م ألف ريال سعودي

الموجودات غير المتداولة

44٫394موجودات حق االستخدام

44٫394إجمالي الموجودات غير المتداولة

المطلوبات

44٫394التزامات إيجار

44٫394إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م
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الجدول 5-42   يبين الجدول األثر على قائمة الدخل الشامل )زيادة / )نقص(

31 يوليو 2020مألف ريال سعودي

)3٫247(استهاك موجودات حق االستخدام

3٫563تخفيض مصروف االيجار )تكلفة اإليرادات(

)1٫543(مصروفات الفائدة عن التزامات عقود اإليجار

)1٫227(إجمالي األثر على الدخل الشامل 

المصدر: القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2021م
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المعلومات القانونية
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6-  المعلومات القانونية 

ــق شــركة المجموعــة  ــا شــركة عطــاء عــن طري ــي تســعى مــن خاله ــة المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ الت يتضمــن هــذا القســم المعلومــات القانوني
ــع المؤرخــة فــي 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م(  ــة البي ــك بموجــب اتفاقي ــى الحصــص المســتهدفة وذل ــى االســتحواذ عل ــة إل العربي

ــن. ــة وشــركاء شــركة نبعــة البائعي ــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربي المبرمــة بي

6-١   إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء بموجب هذا التعميم ما يلي:

أن صفقة االستحواذ ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العاقة في المملكة العربية السعودية.- 1
أن إصدار األسهم الجديدة ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة عطاء طرفاً فيها.- 2
أن هــذا القســم يتضمــن جميــع المعلومــات القانونيــة الجوهريــة المتعلقــة بمســتندات صفقــة االســتحواذ التــي يجــب علــى مســاهمي شــركة - 3

عطــاء أخذهــا بعيــن االعتبــار للتصويــت بشــكل مبنــي علــى درايــة وإدراك.
أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.- 4

6-٢   ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ

سيكون الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ على النحو اآلتي:

ســوف تقــوم شــركة المجموعــة العربيــة باالســتحواذ علــى الحصــص المســتهدفة والتــي تمثــل مــا نســبته مائــة بالمائــة )100%( مــن حصــص - 1
شــركة نبعــة.

يكــون التقييــم النهائــي مقابــل االســتحواذ علــى الحصــص المســتهدفة مبلــغ اثنــان وتســعون مليــون واثنــا عشــر ألــف وخمســمائة واثنــان وثمانــون - 2
)92٫012٫582( ريال ســعودي.

يتــم ســداد القيمــة المتفــق عليهــا عــن طريــق قيــام المصــدر بإصــدار األســهم الجديــدة والبالــغ عددهــا مليونيــن وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان - 3
وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم جديــد لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن.

بعد إتمام صفقة االستحواذ، سيكون هيكل ملكية شركة نبعة كالتالي:- 4

الجدول 6-1   الهيكل القانوني لشركة نبعة قبل وبعد إتمام صفقة االستحواذ

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد الشريك
الحصص

قيمة الحصة 
الواحدة )ر.س(

إجمالي قيمة 
الحصص 

)ر.س(
النسبة )%(

شركة مجموعة ادكس 
59٫78%29٫89110298٫910القابضة للتجارة واالستثمار

شركة ناصر بن محمد 
22٫76%11٫38010113٫800النابت وأوالده

أحمد عبدالرحمن عبدالله 
14٫35%7٫1741071٫740الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي
عبدالرحمن عبدالله 

0٫72%359103٫590ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد براهيم سعد الشنيفي
100%500٫000-50٫000اإلجمالي

عدد الشريك
الحصص

قيمة 
الحصة 
الواحدة 

)ر.س(

إجمالي 
قيمة 

الحصص 
)ر.س(

النسبة 
)%(

شركة المجموعة 
العربية للتعليم 

والتدريب القابضة
50٫00010500٫000%100

100%500٫000-50٫000اإلجمالي
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وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ:

الشكل 6-1:  نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ

6-3   الموافقــات الحكوميــة أو موافقــات أطــراف أخــرى الالزمــة إلتمــام صفقــة 
االســتحواذ

ألغراض استكمال صفقة االستحواذ، فإنه ال بد من الحصول على الموافقات التالية:

ــج عــن صفقــة  ــز االقتصــادي النات ــب الترك ــق بطل ــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعل ــة العامــة للمنافســة عل ــة الهيئ ــى عــدم ممانع )أ(  الحصــول عل
ــق 2021/06/16م(. ــخ 1442/11/06هـــ )المواف ــة للمنافســة بتاري ــة العام ــة الهيئ ــى عــدم ممانع ــم الحصــول عل االســتحواذ، وت

)ب(  الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن ممولــي شــركة عطــاء علــى صفقــة االســتحواذ وفًقــا لشــروط اتفاقيــات التمويــل وتــم الحصــول علــى 
خطابــات عــدم الممانعــة مــن ممولــي الشــركة.

)ج(  الحصــول علــى موافقــة شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لشــركاء شــركة 
نبعــة البائعيــن، وتــم الحصــول علــى موافقــة شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( بتاريــخ 1443/07/20هـــ )الموافــق 

2022/02/21م(.
)د(  الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب شــركة عطــاء لزيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى الحصــص المســتهدفة وتــم الحصــول علــى 

موافقــة الهيئــة بتاريــخ 1443/10/24هـ )الموافــق 2022/05/25م(.
ــادة رأس المــال الناتجــة عــن صفقــة  ــى زي ــت عل ــة للتصوي ــر العادي ــة العامــة غي ــى عقــد اجتمــاع الجمعي ــة عل ــى موافقــة الهيئ )هـــ(  الحصــول عل

االســتحواذ، وتــم الحصــول علــى موافقــة الهيئــة بتاريــخ 1443/10/29هـــ )الموافــق 2022/05/30م(.
)و(  الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى الحصــص المســتهدفة، 

والتصويــت علــى تعديــل النظــام األساســي. 

6-٤   ملخــص جميــع العقــود واالتفاقيــات الجوهريــة الخاصــة بصفقــة زيــادة رأس المــال 
للغــرض المفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم

ــخ 1443/05/09هـــ  ــي تاري ــة شــراء الحصــص ف ــا اتفاقي ــق 2021/12/14م( عــن توقيعه ــخ 1443/05/10هـــ )المواف ــت شــركة عطــاء بتاري أعلن
)الموافــق 2021/12/13م( مــع شــركاء شــركة نبعــة وتضمنــت االتفاقيــة البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة والتعهــدات الــواردة فــي 
هــذا القســم، وذلــك الســتحواذ شــركة المجموعــة العربيــة علــى كامــل الحصــص المســتهدفة عــن طريــق زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء مــن خــال 
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إصــدار األســهم الجديــدة لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن وهــم:
شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة واالستثمار- 1
شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده- 2
أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل- 3
بدر ناصر محمد العليوي- 4
عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد- 5
حمد براهيم سعد الشنيفي- 6

وفقــاً التفاقيــة شــراء الحصــص، وافــق مجلــس إدارة شــركة عطــاء علــى إصــدار األســهم الجديــدة لشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن وذلــك نظيــر قيــام 
شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن ببيــع كامــل حصصهــم فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا خمســمائة ألــف )500٫000( حصــة تمثــل مــا نســبته مائــة 
بالمائــة )100%( مــن رأس مــال شــركة نبعــة لصالــح شــركة المجموعــة العربيــة، وتــم االتفــاق بيــن شــركة عطــاء وشــركاء شــركة نبعــة البائعــون ضمــن 
اتفاقيــة شــراء الحصــص علــى أن تكــون القيمــة النهائيــة مقابــل االســتحواذ علــى الحصــص المســتهدفة مبلــغ اثنــان وتســعون مليــون واثنــا عشــر ألــف 

وخمســمائة واثنــان وثمانــون )92٫012٫582( ريــال ســعودي وتمثــل مــا نســبته مائــة فــي المائــة مــن رأس مــال شــركة نبعــة.

6-5   البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في
اتفاقية البيع

الجدول 6-2   البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية البيع

أبرمــت شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة وشــركاء شــركة نبعــة البائعيــن وهــم: شــركة مجموعــة ادكــس أطراف االتفاقية
القابضــة للتجــارة واالســتثمار، شــركة ناصــر بــن محمــد النابــت وأوالده، أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل، 
ــة  ــم ســعد الشــنيفي، اتفاقي ــد، حمــد براهي ــم الفهي ــه ابراهي ــوي، عبدالرحمــن عبدالل ــدر ناصــر محمــد العلي ب
لشــراء الحصــص المســتهدفة فــي شــركة نبعــة التعليميــة بتاريــخ 1443/05/09هـــ )الموافــق 2021/12/13م( 

مقابــل إصــدار األســهم الجديــدة التــي ســتخصص لهــم فــي رأس مــال شــركة عطــاء.

صفقة االستحواذ 
والعوض

ــى كامــل حصــص شــركاء شــركة  ــة باالســتحواذ عل ــق شــركة المجموعــة العربي ســتقوم شــركة عطــاء عــن طري
ــا نســبته  ــل م ــف )50٫000( حصــة تمث ــغ عددهــا خمســون أل ــة والبال ــة التعليمي ــن فــي شــركة نبع ــة البائعي نبع
مائــة بالمائــة )100%( مــن رأس مــال شــركة نبعــة علــى أن يكــون تحديــد ســعر اإلصــدار لــكل ســهم مــن األســهم 
الجديــدة بقيمــة 44٫08 ريــال ســعودي تقريبــاً للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء علــى ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم 
شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 يــوم( تــداول 
بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة 
ــداول  ــرة الت ــة(، خــال فت ــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربي ــع وشــراء األســهم بي بي
مــا بيــن 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـــ )الموافــق 2021/06/20م(. وذلــك 
مقابــل قيــام شــركة عطــاء بإصــدار مليونــان وســبعة وثمانــون ألــف ومائتــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهم 
تمثــل مــا نســبته )5٫22%( مــن رأس مــال شــركة عطــاء قبــل الزيــادة لصالــح شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن وفًقــا 
لنســبة ملكيــة كٍل منهــم فــي شــركة نبعــة، علــى أن تكــون هــذه األســهم الجديــدة المصــدرة هــي العــوض الوحيــد 

فــي صفقــة االســتحواذ.
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ــس القابضــة - بيع وشراء الحصص ــن شــروط وأحــكام، باعــت شــركة مجموعــة ادك ــع م ــة البي ــي اتفاقي ــا ورد ف دون اإلخــال بم
للتجــارة واالســتثمار كامــل حصصهــا فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )29٫891( حصــة إلــى شــركة 
المجموعــة العربيــة، بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا بتاريــخ إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقبلــت 

ــا مــن التزامــات. ــا مــن حقــوق ومــا عليه ــك الحصــص بمــا له ــة شــراء تل شــركة المجموعــة العربي
دون اإلخــال بمــا ورد فــي اتفاقيــة البيــع مــن شــروط وأحــكام، بــاع د. أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل - 

كامــل حصصــه فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )7٫174( حصــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة، بمــا لهــا 
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا بتاريــخ إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقبلــت شــركة المجموعــة العربيــة  

شــراء تلــك الحصــص بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
دون اإلخــال بمــا ورد فــي اتفاقيــة البيــع مــن شــروط وأحــكام، باعــت شــركة ناصــر بــن محمــد النابــت وأوالده - 

كامــل حصصهــا فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )11٫380( حصــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة، بمــا لهــا 
مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا بتاريــخ إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقبلــت شــركة المجموعــة العربيــة 

شــراء تلــك الحصــص بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
ــوي كامــل -  ــدر ناصــر محمــد العلي ــاع د. ب ــع مــن شــروط وأحــكام، ب ــة البي دون اإلخــال بمــا ورد فــي اتفاقي

حصصــه فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )1٫076( حصــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة، بمــا لهــا مــن 
حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا بتاريــخ إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقبلــت شــركة المجموعــة العربيــة شــراء 

تلــك الحصــص بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
ــل -  ــم ســعد الشــنيفي كام ــاع حمــد براهي ــع مــن شــروط وأحــكام، ب ــة البي ــي اتفاقي ــا ورد ف دون اإلخــال بم

حصصــه فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )120( حصــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة، بمــا لهــا مــن حقــوق 
ومــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا بتاريــخ إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقبلــت شــركة المجموعــة العربيــة شــراء تلــك 

الحصــص بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.
دون اإلخــال بمــا ورد فــي اتفاقيــة البيــع مــن شــروط وأحــكام، بــاع م. عبدالرحمــن عبداللــه ابراهيــم الفهيــد - 

كامــل حصصــه فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )359( حصــة إلــى شــركة المجموعــة العربيــة، بمــا لهــا مــن 
حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، كمــا بتاريــخ إبــرام اتفاقيــة البيــع، وقبلــت شــركة المجموعــة العربيــة شــراء 

تلــك الحصــص بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات.

اتفــق األطــراف علــى أن إتمــام بيــع الحصــص مــن قبــل شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن علــى شــركة المجموعــة 
العربيــة وقبــول شــركة المجموعــة العربيــة بشــراء الحصــص مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بتاريــخ اإلقفــال، 
مشــروط بــأن يتــم اســتيفاء كافــة الشــروط المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الحصــص المنصــوص عليهــا فــي 

ــا( »شــروط البيــع والشــراء«. المــادة )رابًع

تفق األطراف على أن تكون قيمة شراء األسهم الجديدة مقسمة بين البائعين على النحو التالي:قيمة شراء الحصص

قيمــة شــراء شــركة المجموعــة العربيــة لكامــل حصــص شــركة مجموعــة ادكــس القابضــة للتجــارة واالســتثمار - 
فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )29٫891( حصــة هــي إصــدار عــدد )1٫247٫779( ســهم فــي شــركة عطــاء 

لمصلحــة شــركة مجموعــة ادكــس القابضــة للتجارة واالســتثمار.
قيمــة شــراء شــركة المجموعــة العربيــة لكامــل حصــص د. أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل فــي شــركة - 

نبعــة والبالــغ عددهــا )7٫174( حصــة هــي إصــدار عــدد )299٫474( ســهم فــي شــركة عطــاء لمصلحــة د. 
أحمــد عبدالرحمــن عبداللــه الطويــل.

قيمــة شــراء شــركة المجموعــة العربيــة لكامــل حصــص شــركة ناصــر بــن محمــد النابــت وأوالده فــي شــركة - 
نبعــة والبالــغ عددهــا )11٫380( حصــة هــي إصــدار عــدد )475٫050( ســهم فــي شــركة عطــاء لمصلحــة 

شــركة ناصــر بــن محمــد النابــت وأوالده.
ــة -  ــي شــركة نبع ــوي ف ــد العلي ــدر ناصــر محم ــل حصــص د. ب ــة لكام ــة شــراء شــركة المجموعــة العربي قيم

والبالــغ عددهــا )1٫076( حصــة هــي إصــدار عــدد )44٫917( ســهم فــي شــركة عطــاء لمصلحــة د. بــدر 
ــوي. ناصــر محمــد العلي

قيمــة شــراء شــركة المجموعــة العربيــة لكامــل حصــص الســيد/ حمــد براهيــم ســعد الشــنيفي فــي شــركة - 
نبعــة والبالــغ عددهــا )120( حصــة هــي إصــدار عــدد )5٫009( ســهم فــي شــركة عطــاء لمصلحــة الســيد/ 

حمــد براهيــم ســعد الشــنيفي.
قيمــة شــراء شــركة المجموعــة العربيــة لكامــل حصــص المهنــدس/ عبدالرحمــن عبداللــه ابراهيــم الفهيــد - 

فــي شــركة نبعــة والبالــغ عددهــا )359( حصــة هــي إصــدار عــدد )14٫986( ســهم فــي شــركة عطــاء 
لمصلحــة المهنــدس/ عبدالرحمــن عبداللــه ابراهيــم الفهيــد.
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ــا عدد األسهم الجديدة ــة اســمية قدره ــاً، بقيم ــان وخمســة عشــر )2٫087٫215( ســهماً عادي ــف ومائت ــون أل ــان وســبعة وثمان مليون
ــاالت للســهم الواحــد. عشــر )10( ري

التزامات وإقرارات 
وتعهدات الشركاء 

البائعين في شركة 
نبعة

قــدم كل مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن عــدداً مــن التزامــات وإقــرارات وتعهــدات إلــى شــركة عطــاء وشــركة 
المجموعــة العربيــة بموجــب اتفاقيــة شــراء الحصــص المذكــورة تفصيــلًا فــي الملحــق )ب( مــن اتفاقيــة شــراء 

الحصــص، والتــي تتلخــص باآلتــي:

يتعهــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن ببــذل الجهــد المطلــوب الســتيفاء شــروط البيــع والشــراء المتعلقــة بهــم - 
والمذكــورة فــي المــادة )رابعــاً( مــن اتفاقيــة شــراء الحصــص.

يلتــزم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن فــي حــال اســتيفاء كافــة الشــروط الــواردة فــي المــادة )رابعــاً( مــن اتفاقيــة - 
شــراء الحصــص بالتوقيــع علــى أي وثائــق أو مســتندات أو قــرارات الزمــة إلنجــاز كافــة اإلجــراءات الرســمية 
لنقــل ملكيــة الحصــص بموجــب اتفاقيــة شــراء الحصــص وإصــدار كافــة الــوكاالت الشــرعية المتعلقــة بذلــك.

يقــر شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بعــدم وجــود مبالــغ مســتحقة لهــم لــدى شــركة نبعــة قبــل تاريــخ اإلقفــال - 
فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه لشــركة المجموعــة العربيــة.

يقــر شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن ويوافقــون علــى نقــل الحصــص وتوثيقهــا باســم شــركة المجموعــة العربيــة - 
فــي عقــد تأســيس شــركة نبعــة.

يتعهــد ويضمــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بــأن تتــم مزاولــة العمــل التجــاري بشــركة نبعــة بموجــب - 
االشــتراطات واألحــكام الــواردة فــي الملحــق )أ( مــن اتفاقيــة شــراء الحصــص وذلــك حتــى تاريــخ اإلقفــال 

ــة شــراء الحصــص. ــي اتفاقي ــّرف ف ــا هــو مع كم
يتعهــد ويضمــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، فــور إبــرام اتفاقيــة شــراء الحصــص، بمنــح شــركة المجموعــة - 

العربيــة وممثليهــا وموظفيهــا ومستشــاريها حــق الدخــول لشــركة نبعــة والمواقــع التابعــة لهــا أثنــاء ســاعات 
العمــل واالطــاع علــى الدفاتــر والســجات الخاصــة بشــركة نبعــة واالجتمــاع مــع المســؤولين والموظفيــن 

والعامليــن فيهــا.
ــم -  ــة شــركة نبعــة، عــدا مــا ت ــى كفال يقــر شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بعــدم وجــود أي موظفيــن ليســوا عل

ــة. ــه لشــركة المجموعــة العربي اإلفصــاح عن
ــخ اإلقفــال كمــا هــو -  ــل تاري ــة قب ــر ثابت ــون مســتحقة للغي ــن بســداد أي دي ــة البائعي ــزم شــركاء شــركة نبع يلت

ــا لشــركة عطــاء أو شــركة المجموعــة  ــم اإلفصــاح عنه ــم يت ــي ل ــة شــراء الحصــص والت ــي اتفاقي ــّرف ف مع
العربيــة وتمــت فــي غيــر الســياق الطبيعــي لأعمــال التجاريــة االعتياديــة لشــركة نبعــة بعــد العــام المالــي 

المنتهــي فــي 31 يوليــو 2021م.
يقــر شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بأنــه ال يوجــد لــدى شــركة نبعــة أي التزامــات مســتحقة للــزكاة باســتثناء - 

تلــك التــي تــم اإلفصــاح عنهــا لشــركة المجموعــة العربيــة.
يقــر شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بأنهــم قــد أفصحــوا عــن جميــع األطــراف ذات العاقــة والمعامــات مــع - 

األطــراف ذات العاقــة، وأرصــدة األطــراف ذات العاقــة ســواء ذكــرت فــي القوائــم الماليــة والســجات 
المحاســبية أو لــم تذكــر.

يقــر ويلتــزم كل شــريك مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن عنــد امتاكــه لنســبته مــن األســهم الجديــدة فــي - 
شــركة عطــاء، بعــدم التصــرف بــأي شــكل مــن األشــكال )ســواء بالبيــع أو التنــازل( لكامــل أو جــزء مــن أســهمه 
وذلــك لمــدة ســنة واحــدة )1( تبــدأ مــن تاريــخ قيــد أســهمه فــي ســجل مســاهمي شــركة عطــاء )»فتــرة 

الحظــر«(.
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ضمانات وتأكيدات 
شركاء شركة نبعة 

البائعون

بــأن الضمانــات -  يضمــن ويؤكــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، كمــا بتاريــخ اتفاقيــة شــراء الحصــص، 
وغيــر مضللــة. ودقيقــة  )ب( صحيحــة  الملحــق  فــي  الــواردة  والتأكيــدات 

يتعهــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بعــدم قيامهــم أو قيــام شــركة نبعــة أو أي مــن موظفيهــا أو مديريهــا بــأي - 
عمــل أو إجــراء خــال أي وقــت قبــل تاريــخ اإلقفــال، أو فــي نفــس تاريــخ اإلقفــال يمكــن مــن شــأنه أن يكــون 
متعارضــاً أو متناقضــاً مــع أي مــن الضمانــات والتأكيــدات الــواردة فــي الملحــق )ب( أو يــؤدي إلــى جعــل أي 

ضمــان أو تأكيــد غيــر صحيــح أو غيــر دقيــق.
إذا حــدث فــي أي وقــت قبــل أو فــي تاريــخ اإلقفــال أو نمــا إلــى علــم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بــأن إحــدى - 

الضمانــات أو التأكيــدات الموضحــة فــي الملحــق )ب( قــد تمــت مخالفتهــا أو كانــت غيــر صحيحــة أو غيــر 
دقيقــة أو كان لديهمــا توقــع بــأن أي مــن هــذه األشــياء يمكــن أن تقــع، فــإن علــى ذلــك الشــريك البائــع أن:

يخطــر الشــركة التابعــة، خــال خمســة أيــام مــن علــم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بالواقعــة، بالتفصيــل . 1
الكافــي لتتمكــن الشــركة التابعــة مــن إجــراء التقييــم الدقيــق للموقــف واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة.

فــي حــال طلــب الشــركة التابعــة، أن يبــذل ذلــك البائــع أقصــى مــا لديــه مــن مســاع لمنــع الحــدث الــذي . 2
تــم اإلخطــار بشــأنه أو عاجــه.

يكــون كل ضمــان وتأكيــد وارد فــي الملحــق )ب( منفصــًا عــن أي ضمــان وتأكيــد آخــر أو أي حكــم أو شــرط آخــر 
وارد فــي اتفاقيــة شــراء الحصــص.

ملحق )ب( من اتفاقية 
البيع:

الضمانات والتأكيدات

يقــر ويضمــن ويؤكــد كل مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن مجتمعيــن ومنفرديــن لشــركة عطــاء، وذلــك اعتبــاراً 
مــن تاريــخ اتفاقيــة البيــع، باآلتــي:

ملكية الحصص:- 1

بأنــه المالــك الشــرعي والنظامــي للحصــص، وخلــو الحصــص مــن أي رهــون أو حجــوزات أو قيــود أخــرى، 
بخــاف القيــود النظاميــة بموجــب نظــام الشــركات.

رأس المال: - 2
2-1   كمــا بتاريــخ اتفاقيــة البيــع، يبلــغ رأس مــال شــركة نبعــة خمســمائة ألــف )500٫000( ريــال ســعودي، 
مقســم إلــى خمســون ألــف حصــة )50٫000( متســاوية القيمــة، وتبلــغ القيمــة االســمية لــكل حصــة عشــرة 

)10( ريــال ســعودي.

2-2   عدم وجود أية اتفاقيات أو ترتيبات أو التزامات أخرى أياً كانت طبيعتها بخصوص الحصص

2-3   بتاريــخ اإلقفــال ســتمتلك شــركة المجموعــة العربيــة كافــة الحصــص خاليــة مــن أي رهــون أو حقــوق 

أو التزامــات ألي شــخص آخــر.

 النفاذ:- 3

يؤكد كل بائع من شركاء شركة نبعة البائعين بأنه سوف يتم إبرام وتسليم اتفاقية البيع وكافة العقود 
والمستندات ذات العاقة التي يكون طرفاً فيها من قبل شخص مخول نظاماً بالتوقيع نيابة عنه، 

وسيترتب على توقيع ذلك الشخص على تلك العقود والمستندات، باإلضافة إلى اتفاقية البيع هذه، 
التزاماً سارياً وملزماً على البائع ويكون نافذاً بحقه.

عدم التعارض والموافقات:- 4

ال ينتــج عــن إبــرام وال عــن تســليم وتنفيــذ اتفاقيــة البيــع هــذه أو أي مســتند آخــر ذي عاقــة إلكمــال االلتزامــات 
واألحــكام المشــار إليهــا فــي اتفاقيــة البيــع هــذه مــن قبــل كل بائــع مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن مخالفــة أو 

تعــارض بــأي حــال مــع أي ممــا يلــي:

4-1   عقــد التأســيس لشــركة نبعــة وتعدياتــه أو الســجل التجــاري أو المســتندات النظاميــة األخــرى 
الخاصــة بشــركة نبعــة أو يكــون لــه أثــر علــى التزامــات شــركة نبعــة لصالــح أي طــرف آخــر ســواء حكومــي 

ــر حكومــي. أو شــبه حكومــي أو غي
4-2   أي عقــد أو اتفــاق تكــون شــركة نبعــة طرفــاً فيــه أو قــد يؤثــر بشــكل جوهــري ســلبياً علــى أنشــطة 

ــي أو التجــاري. شــركة نبعــة أو مركزهــا المال
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ملحق )ب( من اتفاقية 
البيع:

الضمانات والتأكيدات

التأسيس والعمل التجاري:- 5

تم تأسيس شركة نبعة بصورة نظامية وتعتبر البيانات الواردة في الملحق )جـ( دقيقة وصحيحة.

القوائم المالية: - 6

ــا لمبــادئ المحاســبة المتعــارف عليهــا والمعمــول بهــا  6-1   تــم إعــداد القوائــم الماليــة لشــركة نبعــة وفًق
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

6-2   تــم تقييــم مخاطــر عــدم صحــة القوائــم الماليــة والســجات المحاســبية، وكانــت نتيجــة التقييــم أن 
هــذه المخاطــر منخفضــة.

6-3   تــم إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة بشــكل عــادل والحفــاظ علــى ســجات محاســبية كاملــة ودقيقــة. 
القوائــم الماليــة تُعــرض بطريقــة عادلــة مــن جميــع النواحــي الجوهريــة والمركــز المالــي لشــركة نبعــة كمــا 
فــي 31 يوليــو 2021م ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفًقــا لمعيــار 

التقريــر المالــي الدولــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. 

6-5   تــم عــرض ملخــص للسياســات المحاســبية المهمــة التــي تــم اعتمادهــا فــي إعــداد القوائــم الماليــة 
بشــكل مناســب فــي القوائــم الماليــة.

6-6   تــم تصنيــف جميــع عناصــر القوائــم الماليــة ووصفهــا واإلفصــاح عنهــا بشــكل صحيــح وفًقــا للمعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة. كمــا تــم تصنيــف ووصــف القيــود بالســجات المحاســبية بشــكل صحيــح.

6-7   لشــركة نبعــة نظــام للرقابــة الداخليــة كافــي لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة دقيقــة وفًقــا للمعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواء بســبب الغــش أو الخطــأ كمــا نعتقــد أن أنظمــة 

الرقابــة الداخليــة الخاصــة بشــركة نبعــة كافيــة لضمــان خلــو ســجاتها المحاســبية مــن الغــش والخطــأ.

6-8   ال توجــد معامــات جوهريــة لــم يتــم تســجيلها بشــكل صحيــح فــي الســجات المحاســبية التــي تســتند 
إليهــا القوائــم المالية والســجات المحاســبية.

6-9   لم تتم إعادة إعداد القوائم المالية لتصحيح أخطاء هامة في القوائم المالية ألي فترة سابقة.

6-10   اكتمــال المعلومــات المقدمــة بشــأن تحديــد األطــراف ذات العاقــة وتــم الكشــف عــن جميــع 
األطــراف ذات العاقــة والمعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة، بمــا فــي ذلــك المبيعــات والمشــتريات 
والقــروض وتحويــل األصــول والخصــوم والخدمــات وضمانــات ترتيبــات التأجيــر والمعامــات غيــر النقديــة 
والمعامــات دون مقابــل وأرصــدة األطــراف ذات العاقــة ســواء كانــت مســتحقة لشــركة نبعــة أو علــى شــركة 

نبعــة تــم إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة والســجات المحاســبية.

6-11   ال يوجــد أي معلومــات عــن غــش أو غــش مشــتبه بــه يؤثــر علــى شــركة نبعــة أو اإلدارة أو الموظفيــن 
الذيــن لديهــم أدوار مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة أو غيرهــم حيــث يمكــن أن يكــون للغــش تأثيــر علــى القوائــم 

الماليــة أو الســجات المحاســبية.

6-12   بحســب اعتقادنــا أن االفتراضــات الهامــة التــي تســتخدم فــي عمــل التقديــرات المحاســبية، بمــا فــي 
ذلــك تلــك المســتخدمة فــي الوصــول إلــى القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة تــم قياســها واإلفصــاح عنهــا فــي 

القوائــم الماليــة، بأنهــا معقولــة ومناســبة فــي هــذه الظــروف.
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6-13   ال يوجــد أي خطــط أو نوايــا قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة أو تصنيــف األصــول 
والخصــوم، الماليــة وغيــر الماليــة، الــواردة فــي القوائــم الماليــة والســجات المحاســبية.

ــر جوهــري  ــا تأثي ــي يمكــن أن يكــون له ــة الت ــب االتفاقــات التعاقدي ــع جوان ــم اإلفصــاح عــن جمي 6-14   ت
ــة والســجات المحاســبية. ــم المالي ــى القوائ ــادي عل وم

6-15   تــم االفصــاح عــن جميــع االلتزامــات واالرتباطــات، بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بالضمانــات، ســواء 
كانــت مكتوبــة أو شــفهية، وتــم إدراجهــا بشــكل مناســب فــي الســجات المحاســبية للقوائــم الماليــة.

6-16   ليــس علــى شــركة نبعــة أي دعــاوى أو التزامــات أو مســؤوليات أو ديــون جوهريــة قائمــة أو معلقــة 
ــة، باســتثناء دعــاوى أو التزامــات أو مســؤوليات أو ديــون منصــوص عليهــا صراحــة فــي القوائــم  أو محتمل
الماليــة أو تــم اإلشــارة إليهــا فــي اتفاقيــة البيــع هــذه أو تــم اإلفصــاح عنهــا لشــركة المجموعــة العربيــة أو 

أي مــن مستشــاريه أو موظفيــه.

6-17   تــم تســجيل جميــع األدوات الماليــة »خــارج الميزانيــة« أو الكشــف عنهــا بشــكل صحيــح فــي القوائــم 
المالية.

6-18   تــم تحديــد تكاليــف ومزايــا المنافــع المســتقبلية للموظفيــن، إن وجــدت، واإلفصــاح عنهــا وفًقــا 
لمتطلبــات معيــار التقريــر المالــي الدولــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

6-19   أن قيمــة جميــع األصــول الثابتــة دقيقــة وأن ســجل األصــول الثابتــة يحتــوي علــى جميــع تفاصيــل 
األصــول الثابتــة كمــا أن مصــروف االســتهاك قــد تــم حســابه بشــكل صحيــح.

6-20   أن جميــع األحــكام المذكــورة فــي القوائــم الماليــة كافيــة ومناســبة ولــم يتــم المبالغــة فيهــا أو التقليــل 
مــن قيمتها.

الدفاتر والسجات:- 7

7-1   أن محاضــر شــركة نبعــة وســجاتها وحســاباتها تحتــوي علــى قــرارات ومعلومــات دقيقــة عــن تلــك 
االجتماعــات، بمــا فــي ذلــك القــرارات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل شــركاء شــركة نبعــة أو إدارة شــركة نبعــة.

7-2   أن دفاتــر وســجات شــركة نبعــة وفروعهــا وكافــة المســتندات واالتفاقيــات والوثائــق الخاصــة بهــا 
والتــي تتعلــق بشــؤونها موجــودة فــي حوزتهــا أو تحــت ســيطرتها.

عدد الفروع:- 8

يوجــد لشــركة نبعــة فرعيــن اثنيــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وأنــه ال يوجــد أي فــروع لهــا خــارج المملكــة 
العربيــة الســعودية.

الممتلكات العقارية:- 9

ال تمتلك شركة نبعة أي ممتلكات أو صكوك عقارية.

حسابات العماء:- 10

أن حسابات وسجات العماء في شركة نبعة صحيحة ودقيقة وغير مضللة.
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العقود الجوهرية:- 11

ــم إنهاؤهــا، هــي نافــذة وملزمــة  ــم يت ــه مدتهــا أو ل ــم تنت ــة تكــون شــركة نبعــة طرفــاً فيهــا ول كل عقــد أو اتفاقي
وســارية المفعــول، ولــم تقــم شــركة نبعــة بــأي عمــل يــؤدي إلــى إخــال ألي عقــد. كمــا تــم الوفــاء بالعهــود بشــكل 

كامــل مــن جميــع النواحــي. 

الدعاوى والتقاضي:- 12

ليــس لــدى شــركة نبعــة أي دعــاوى أو قضايــا أو إجــراءات تحكيــم ضــد شــركة نبعــة أو مرفوعــة مــن قبلهــا داخــل 
أو خــارج المملكــة، بخــاف مــا تــم اإلفصــاح عنــه لشــركة المجموعــة العربيــة. 

المعامات مع األطراف ذي العاقة:- 13

ال توجــد عقــود أو تعامــات مكتوبــة بيــن شــركة نبعــة، مــن جهــة، وأي طــرف ذي عاقــة بــأي بائــع، بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر لــم يفصــح عنهــا.

المعلومات:- 14

المعلومــات الــواردة فــي اتفاقيــة البيــع هــذه والمعلومــات المقدمــة مــن قبــل كل بائــع وشــركة نبعــة هــي معلومــات 
كاملــة ودقيقــة وغيــر مضللــة. وال يوجــد إغفــال عــن ذكــر أي معلومــة والتــي فــي حــال مــا إذا تــم اإلفصــاح عنهــا 
قــد تؤثــر بشــكل جوهــري ســلبي علــى قيمــة شــركة نبعــة أو الحصــص أو ســير العمــل االعتيــادي وفقــا ألحــكام 

اتفاقيــة البيــع هــذه.

األحداث منذ تاريخ القوائم المالية:- 15

عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه لشــركة المجموعــة العربيــة، منــذ تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة 

المنتهيــة بتاريــخ 2021/07/31م: 

15-1   تم تسيير أعمال شركة نبعة بالصورة االعتيادية. 

15-2   لــم يحــدث أي تغييــر ســلبي فــي وضــع شــركة نبعــة المالــي أو اســمها أو ســمعتها أو عاقــات 
وموافقــات العمــاء أو أصولهــا.

15-3   لــم يتــم االســتحواذ أو التصــرف فــي أي مــن األصــول الثابتــة ولــم يتــم إبــرام أي اتفاقيــة لاســتحواذ 
أو التصــرف فــي أي مــن تلــك األصــول. فــي حــال ظهــور أي التزامــات الحقــة علــى شــركة نبعــة فيمــا يخــص 
ــن هــذه  ــة البائعي ــل شــركاء شــركة نبع ــة فيتحم ــا لشــركة المجموعــة العربي ــم يفصــح عنه ــرة ول هــذه الفق

االلتزامــات.

15-4   لــم يتــم توزيــع أو دفــع أو اإلعــان عــن أي توزيعــات أربــاح أو توزيعــات أخــرى مــن قبــل شــركة نبعــة 
لشــركائها أو ألي بائــع أو كمــا لــم يتــم االتفــاق علــى القيــام بــأي مــن ذلــك.

15-5   لم يتم تحويل أو بيع أي ديون أو أي مستحقات أخرى لشركة نبعة أو الموافقة على بيعها. 

15-6   لم تقم شركة نبعة بزيادة أو تخفيض رأس المال.

15-7   لــم تقــم شــركة نبعــة بتوزيــع مكافــآت )بونصــات( ســواء ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن 
أو أي مــن موظفيهــا بخــاف االتفاقيــات الموقعــة.

15-8   ال يوجــد علــى شــركة نبعــة مســتحقات لمستشــارين أو أطــراف ثالثــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة البيــع 
هــذه أو عمليــة بيــع الحصــص مضمــون اتفاقيــة البيــع هــذه.

15-9 تم سداد جميع مستحقات ورواتب موظفي شركة نبعة في سياق العمل االعتيادي.

15-10 يوجد رأس مال عامل كافي لتسيير أعمال شركة نبعة فيما يتعلق بالنشاط التجاري وفقاً لسياق 
العمل االعتيادي.
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الترتيبات المالية: - 16

16-1   لــم تقــم شــركة نبعــة بإبــرام عقــود تمويــل مــع أي مــن المؤسســات الماليــة المرخصــة نظامــاً أو رهــن 
أي مــن أصولهــا، عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه.

16-2   لــم يتــم ســداد أي دفعــة ماليــة مــن أي مــن حســابات شــركة نبعــة منــذ تاريــخ القوائــم الماليــة 
المنتهيــة فــي 2021/07/31م فيمــا عــدا المدفوعــات االعتياديــة المتعلقــة بالنشــاط التجــاري فــي ســياق 

ــة.  ــه للشــركة المجموعــة العربي ــم اإلفصــاح عن ــا ت ــادي أو م العمــل االعتي

16-3   عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه، لــم تقــم شــركة نبعــة بإقــراض أو الموافقــة علــى إقــراض أي أمــوال لــم 
يتــم الوفــاء بهــا بعــد ســواء لمديريهــا أو موظفيهــا أو الغيــر، وال يوجــد أي ديــون لصالــح شــركة نبعــة ســوى 

الديــون التــي نشــأت فيمــا يتعلــق بالنشــاط التجــاري وفقــاً لســياق العمــل االعتيــادي.

16-4   لم تقدم شركة نبعة أي ضمان ألي قرض نيابة عن أي من البائعين أو مديريها أو موظفيها.

16-5   ال يوجــد لــدى شــركة نبعــة أي حســابات بنكيــة ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا 
عــدا التالــي:

الفرعاسم البنك

الغديرالبنك السعودي لإلستثمار  

الملك فهدبنك اإلمارات دبي الوطني

المنافسة:- 17

لم تقم شركة نبعة بأي عمل يخالف أحكام نظام المنافسة أو لوائحه في المملكة العربية السعودية.

التوظيف:- 18

18-1   لــم تقــم شــركة نبعــة أو تقتــرح أو تعلــن عــن أي تغييــر جوهــري فــي أجــور أو امتيــازات أو مكافــآت أي 
مــن الموظفيــن منــذ تاريــخ القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 2021/07/31م، كمــا ال يوجــد 

أي التــزام صريــح يلــزم شــركة نبعــة بالقيــام بــأي مــن تلــك التغييــرات.

18-2   عــدا مــا هــو مذكــور فــي عقــود عمــل موظفــي شــركة نبعــة، ال يوجــد هنــاك أي تعهــد مــن قبــل شــركة 
نبعــة ألي مــن العامليــن بهــا تعطــي ألي منهــم الحــق فــي الحصــول علــى امتيــازات أو تعطيــه الحــق بإنهــاء 

عقــده أو عملــه.

18-3   عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه لشــركة المجموعــة العربيــة، إن كافــة موظفــي شــركة نبعــة الذيــن يعملــون 
لديهــا يعملــون بصــورة نظاميــة حســب األنظمــة ذات العاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

18-4   منــذ تاريــخ 2021/07/31م، لــم تقــم شــركة نبعــة بتقديــم أي عــرض وظيفــي ألي طــرف للعمــل لديهــا 
أو يفــوق مبلــغ 200٫000 ريــال ســعودي ســنوًيا، فيمــا عــدا مــا يخــص الوظائف الشــاغرة.

18-5   منــذ تاريــخ 2021/07/31م، لــم يحــدث أي اســتقاالت جماعيــة فــي شــركة نبعــة تتجــاوز مــا نســبته 
5% بالمائــة مــن عــدد موظفيهــا.

18-6 ال توجــد أي قضايــا عماليــة جوهريــة قائمــة ســواء كانــت مقامــة مــن شــركة نبعــة أو ضدهــا عــدا مــا 
تــم اإلفصــاح عنــه لشــركة المجموعــة العربيــة.

18-7    ال تديــن شــركة نبعــة بمبلــغ جوهــري لصالــح أي مــن كبــار الموظفيــن الحالييــن أو الســابقين خــاف 
مــا نصــت عليــه عقــود العمــل أو تعويــض المصاريــف التجاريــة التــي تــم دفعهــا بالكامــل حتــى تاريــخ إبــرام 

اتفاقيــة البيــع. 
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العودة إلى جدول المحتويات

ملحق )ب( من اتفاقية 
البيع:

الضمانات والتأكيدات

18-8   ال توجــد أيــة قــروض معلقــة أو مســاعدة ماليــة أخــرى مقدمــة إلــى موظفيــن أو كبــار التنفيذييــن 
حالييــن أو ســابقين أو محتمليــن بصفتهــم موظفيــن فــي شــركة نبعــة غيــر مفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة 
الموحــدة لشــركة نبعــة للعــام المالــي المنتهــي بتاريــخ 2021/07/31م أو ســجاتها أو مــا تــم اإلفصــاح عنــه 

لشــركة المجموعــة العربيــة.

الوكاالت:- 19

لم تقم شركة نبعة بإصدار أية وكاالت شرعية عدا ما تم اإلفصاح عنه لشركة المجموعة العربية.

التراخيص والتصاريح والموافقات:- 20

ــل  ــة لممارســة العمــل التجــاري مــن قب ــح والموافقــات المطلوب ــع التراخيــص والتصاري ــى جمي ــم الحصــول عل ت
شــركة نبعــة وال تــزال ســارية المفعــول ونافــذة، وال توجــد أيــة ظــروف يمكــن أن تــؤدي إلــى إلغــاء أي مــن هــذه 
التراخيــص أو التصاريــح أو الموافقــات أو عــدم الموافقــة علــى تجديدهــا فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه 

ــة. لشــركة المجموعــة العربي

االلتزامات الحكومية:- 21

لــم تســتلم شــركة نبعــة أي إخطــار كتابــي مــن أيــة جهــة حكوميــة يفيــد بمخالفتهــا بشــكل جوهــري أو تقصيرهــا 
فــي االلتــزام باألنظمــة أو القواعــد أو اللوائــح أو التراخيــص أو التصاريــح أو الموافقــات المتعلقــة بأنشــطة 
شــركة نبعــة والتــي فــي حالــة عــدم تصحيــح أوضاعهــا وفقــاً لمــا ســبق فإنــه يمكــن أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى 

النشــاط التجــاري لشــركة نبعــة.

اإلعسار والحل:- 22

22-1    لــم يتــم عقــد أي اجتمــاع أو إصــدار أي أمــر أو إصــدار أي قــرار مــن أجــل حــل أو تصفيــة أو مــن 
أجــل تعييــن مصفــي أو مديــر أو حــارس قضائــي بخصــوص شــركة نبعــة ولــم يتــم تقديــم أيــة دعــوى ولــم 
يتــم عقــد أي اجتمــاع لغــرض حــل أو تصفيــة شــركة نبعــة بخــاف مــا تــم اإلفصــاح عنــه لشــركة المجموعــة 

العربيــة.

22-2    شــركة نبعــة ليســت معســرة أو غيــر قــادرة علــى ســداد ديونهــا أو متوقفــة عــن ســداد ديونهــا عنــد 
اســتحقاق دفعهــا.

التأمين:- 23

ــدى شــركات  ــة ل ــا فــي كل حال ــة أو موظفيه ــة بخصــوص أنشــطتها التجاري ــق تأميني تحتفــظ شــركة نبعــة بوثائ
ــك المخاطــر. ــغ التــي تغطــي تل ــواع والمبال ــك األن معتمــدة بتل
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العودة إلى جدول المحتويات

ملحق )أ( من اتفاقية 
البيع: شروط وأحكام 

مزاولة العمل التجاري 
بشركة نبعة بين فترة 
توقيع اتفاقية البيع  

وتاريخ اإلقفال

1. عــدا مــا تــم ذكــره مــن التزامــات ماليــة علــى شــركة نبعــة وفقــا لبنــود اتفاقيــة البيــع، يلتــزم شــركاء شــركة 
نبعــة البائعيــن بالعمــل علــى أن تحافــظ شــركة نبعــة علــى ممارســة العمــل التجــاري فــي المســار المعتــاد للعمــل 
التجــاري للشــركات التــي تعمــل فــي نفــس المجــال وأن تحافــظ علــى ســامة عاقاتهــا التجاريــة الجوهريــة مــع 
عمائهــا ومورديهــا وموزعيهــا وفــي الحفــاظ علــى تقديــم الخدمــات الخاصــة بمســؤوليها وموظفيهــا األساســيين 
وااللتــزام بجميــع األنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ومــع عــدم الحصــر لعموميــة مــا ســبق، 
يتعهــد شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بــأال تقــوم شــركة نبعــة مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة البيــع وحتــى تاريــخ اإلقفــال 

بــأي مــن األعمــال التاليــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن شــركة المجموعــة العربيــة:

)أ( التنازل عن أي من األصول أو الممتلكات الجوهرية.
)ب( إبــرام أو تعديــل أو إنهــاء أي عقــد جوهــري أو ترتيــب أو التــزام تكــون شــركة نبعــة طرفــاً فيــه بخــاف األمــور 

التشــغيلية االعتيادية.
)ج( تحمل أية مصاريف أو التزامات رأسمالية بخاف المشاريع القائمة.

)د( تكبد أو تحمل أية مديونية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
)هـــ( القيــام بتقديــم أيــة قــروض أو ســلف ألي شــخص آخــر أو إنشــاء أو تتكبــد أي رهــن علــى أي مــن الممتلــكات 

واألصــول الخاصــة بشــركة نبعــة.
)و( إلغــاء أو تســوية أيــة مديونيــة مســتحقة لهــا فيمــا عــدا مــا يخضــع لمتطلبــات تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة 

الدوليــة عنــد إقفــال الحســابات الختامية.
)ز( اإلخــال بــأي مــن التزاماتهــا أو مهامهــا أو مســؤولياتها بموجــب أيــة عقــود أو اتفاقيــات تكــون طرفــا فيــه أو 

عــدم دفــع أي مبالــغ مســتحقة إلــى أي شــخص آخــر.
)ح( إجــراء تغييــرات أو تعديــات علــى شــروط وأحــكام عقــود التوظيــف القائمــة فــي شــركة نبعــة كمــا بتاريــخ 
اتفاقيــة البيــع بمــا فــي ذلــك المزايــا الوظيفيــة أو األجــر )الرواتــب( الخاصــة بــأي مــن مديريهــا أو موظفيهــا.

)ط( إقالة أو تعيين أي موظف مسؤول أو مدير بشركة نبعة أو تعديل شروط عقود توظيفهم بشركة نبعة.
)ي( االستثمار أو الشراكة في أي نشاط أو استئجار أو تملك أية ملكية عقارية أو أصول جوهرية.

ــة أو  ــات لشــركة نبع ــة أو تســوية أي دعــاوى أو مطالب ــم أو شــكوى إداري ــة أو تحكي ــع أي دعــوى قضائي )ك( رف
ضدهــا أي منهــم.

)ل( دفع أية مصاريف إدارية أو مبالغ إلى شركاء شركة نبعة البائعين أو ماك شركة نبعة أو أحدهما.
)م( إصدار أي قرار لشركاء شركة نبعة البائعين خاف القرارات المحددة بموجب اتفاقية البيع.

)ن( إبرام أية اتفاقية إيجار أو اتفاقية إيجار مع وعد بالشراء أو اتفاقية للدفع باآلجل.
)س( دفع أية أرباح أو إجراء أي توزيعات لشركاء شركة نبعة البائعين أو ماك حصص شركة نبعة. 

)ع( تصفيــة أو حــل أو دمــج أو إعــادة هيكلــة أو إعــادة رســملة أو خطــة إعــادة تنظيــم شــركة نبعــة، خــاف مــا 
هــو مذكــور فــي اتفاقيــة البيــع.

)ف( تملــك عــن طريــق االندمــاج أو االســتحواذ أو خــاف ذلــك األســهم أو الحصــص أو األصــول الخاصــة بــأي 
شــخص آخــر.

)ض( اإلخفاق في تجديد أي عقد جوهري أو ترخيص صادر من أية جهة حكومية.
)ق( االشــتراك فــي أيــة ممارســة أو اتخــاذ أي إجــراء يمكــن أن تتســبب فــي أن يكــون أي تعهــد أو تأكيــد للبائــع 

غيــر صحيــح أو ينتــج عنهــا مخالفــة أليــة بنــد مــن بنــود اتفاقيــة البيــع.
)ر( سحب أي مبلغ من الحسابات البنكية لشركة نبعة خافاً لما هو في المسار المعتاد للعمل التجاري.

)ت( اتخــاذ أي إجــراء يمكــن أن يعمــل علــى اإلضــرار والتعريــض للخطــر ألي مــن األصــول الخاصــة بشــركة نبعــة 
أو ســمعتها أو التأثيــر علــى عملهــا التجــاري أو عمــاء شــركة نبعــة.

2. يقــدم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن لشــركة المجموعــة العربيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن تفاصيــل كاملــة ألي 
تغيــر جوهــري فــي العمــل التجــاري أو العمليــات أو األصــول أو الوضــع المالــي أو التجــاري أو األربــاح الخاصــة 

بشــركة نبعــة والتــي قــد ينتــج عنهــا تغيــر جوهــري.
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التزامات وتعهدات 
شركة عطاء

قدمــت شــركة عطــاء عــدداً مــن االتزامــات  والتعهــدات إلــى شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بموجــب اتفاقيــة شــراء 
الحصــص وهي:

تلتــزم شــركة المجموعــة العربيــة فــي حــال اســتيفاء كافــة الشــروط الــواردة فــي المــادة )رابعــاً( مــن اتفاقيــة - 
شــراء الحصــص بالتوقيــع علــى أي وثائــق أو مســتندات أو قــرارات الزمــة إلنجــاز كافــة اإلجــراءات الرســمية 
لنقــل ملكيــة الحصــص بموجــب اتفاقيــة شــراء الحصــص وإصــدار كافــة الــوكاالت الشــرعية المتعلقــة بذلــك.

تتحمل شركة المجموعة العربية كافة النفقات المتعلقة بنقل ملكية الحصص المستهدفة لصالحها.- 
توافــق شــركة المجموعــة العربيــة علــى الحفــاظ علــى ســرية كافــة المعلومــات والمســتندات، ســواًء الماليــة - 

أو القانونيــة أو الفنيــة أو غيــر ذلــك، والتــي تــم اطاعهــا أو أي مــن مستشــاريها أو موظفيهــا عليهــا وإرجــاع 
أيــة مســتندات أو وثائــق قــد تكــون ســلمت لهــا أو ألي مــن مستشــاريها أو موظفيهــا لهــذا الغــرض فــي حــال 

قــرر األطــراف عــدم المضــي فــي صفقــة االســتحواذ.
تقــر شــركة المجموعــة العربيــة بأنهــا لديهــا العلــم التــام النافــي ألي غــرر أو غبــن أو جهالــة عــن كافــة أصــول - 

والتزامــات شــركة نبعــة كمــا تــم اإلفصــاح عنهــا لشــركة المجموعــة العربيــة مــن قبــل شــركاء شــركة نبعــة 
البائعيــن أو شــركة نبعــة وأنهــا قــد آلــت إليهــا الحصــص المســتهدفة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن 

التزامــات بتاريــخ اإلقفــال كمــا هــو معــّرف فــي اتفاقيــة شــراء الحصــص.

البنود والشروط 
الجوهرية والشروط 

المسبقة

إن إتمام اتفاقية شراء الحصص مشروط بتحقق عدد من الشروط. وفيما يلي ملخص ألهم الشروط:

الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة أو مجلــس إدارة شــركة المجموعــة العربيــة علــى شــراء الحصــص - 
مــن شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن بموجــب اتفاقيــة شــراء الحصــص.

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ.- 
الحصــول علــى موافقــة شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( علــى ادراج األســهم - 

ــي شــركة عطــاء. ــة ف ــدة لشــركاء شــركة نبع الجدي
الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب شــركة عطــاء لزيــادة رأس المــال لغــرض اســتحواذ شــركة - 

الخــاص بصفقــة االســتحواذ. المســاهمين  نبعــة ونشــر تعميــم  العربيــة علــى شــركة  المجموعــة 
الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة - 

االســتحواذ.
الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بزيــادة رأس مــال شــركة عطــاء - 

لغــرض اســتحواذ شــركة المجموعــة العربيــة علــى شــركة نبعــة.
نشــر إعــان اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء الخاصــة بصفقــة االســتحواذ مــن قبــل - 

الهيئــة.
الحصــول علــى موافقــة وزارة التجــارة لتعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة وذلــك بنقــل جميــع حصــص شــركاء - 

شــركة نبعــة البائعيــن فــي شــركة نبعــة لصالــح شــركة المجموعــة العربيــة.

بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى طلــب شــركة عطــاء زيــادة رأس مالهــا لغــرض االســتحواذ على شــركة - التزامات االتمام
ــة  ــة خــال ســتة )6( أشــهر مــن موافق ــر عادي ــة عامــة غي ــزم شــركة عطــاء بالدعــوة لعقــد جمعي ــة، تلت نبع
الهيئــة، للتصويــت علــى زيــادة رأس مــال شــركة عطــاء وذلــك عــن طريــق إصــدار عــدد )2٫087٫215( ســهم 

لمصلحــة شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن مقابــل اســتحواذ شــركة المجموعــة العربيــة علــى شــركة نبعــة.
ــا لغــرض اســتحواذ -  ــادة رأس ماله ــى زي ــة لشــركة عطــاء عل ــر العادي ــة العامــة غي فــي حــال موافقــة الجمعي

الشــركة التابعــة علــى شــركة نبعــة، يلتــزم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن، خــال خمســة )5( أيــام عمــل، بتعديــل 
عقــد تأســيس شــركة نبعــة وذلــك بنقــل جميــع حصــص شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن فــي شــركة نبعــة لصالــح 

شــركة المجموعــة العربيــة. 
بعــد تعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة بنقــل جميــع حصــص شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن لشــركة المجموعــة - 

العربيــة، تلتــزم شــركة عطــاء فــي يــوم العمــل التالــي لذلــك بتقديــم طلــب لشــركة تــداول الســعودية )ســوق 
األوراق الماليــة الســعودية( إلصــدار وإدراج األســهم الجديــدة باســم شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن.

تــم االتفــاق علــى التــزام شــركة عطــاء، بعــد إتمــام اتفاقيــة شــراء الحصــص، بتقديــم طلــب إلــى وزارة التجــارة - الشروط الالحقة
بتعديــل نظامهــا األســاس وســجلها التجــاري ليعكــس عمليــة زيــادة رأس المــال بنــاء علــى صفقــة االســتحواذ.
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تقييم سعر سهم شركة 
عطاء لغرض صفقة 

االستحواذ

اتفــق األطــراف علــى أن يكــون تقييــم ســعر ســهم شــركة عطــاء لغــرض صفقــة االســتحواذ بقيمــة 44٫08 
ريــال ســعودي تقريبــاً للســهم الواحــد وذلــك بنــاًء ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة عطــاء فــي شــركة تــداول 
الســعودية )ســوق األوراق الماليــة الســعودية( لمــدة ثــاث شــهور )90 يــوم( تــداول بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم 
بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة )قبــل توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن 
كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة(، خــال فتــرة التــداول مــا بيــن 1442/06/27هـــ 

)الموافــق 2021/02/09م( إلــى 1442/11/10هـــ )الموافــق 2021/06/20م(.

تنتهي اتفاقية شراء الحصص وتعتبر صفقة االستحواذ غير نافذة ومنتهية في الحاالت اآلتية:إنهاء االتفاقية

في حال موافقة جميع األطراف خطًيا على إنهائها بالتراضي.- 
فــي حــال عــدم موافقــة أي مــن الجهــات التنظيميــة فــي المملكــة علــى إتمــام صفقــة االســتحواذ مثــل - 

علــى ســبيل المثــال، ال الحصــر )الهيئــة العامــة للمنافســة، الهيئــة، شــركة تــداول الســعودية )ســوق األوراق 
ــة الســعودية(، وزارة التجــارة(. المالي

بعــد موافقــة شــركة المجموعــة العربيــة أو شــركة عطــاء، فــي حــال مــرور اثنــى عشــر )12( شــهًرا مــن تاريــخ - 
توقيــع اتفاقيــة شــراء الحصــص دون اإلقفــال وإتمــام صفقــة االســتحواذ، أي بتاريــخ 1444/05/18هـــ 

)الموافــق 2022/12/12م( 

يوافــق شــركاء شــركة نبعــة البائعيــن علــى تعويــض شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة، بعــد إتمــام صفقــة التعويض
االســتحواذ، ضــد أي خســائر تتكبدهــا أو تتحملهــا أو تدفعهــا شــركة عطــاء أو الشــركة التابعــة، بعــد اتمــام 
صفقــة االســتحواذ - عــدا الحــاالت التــي تكــون ناتجــة عــن إغفــال أو إهمــال مــن شــركة عطــاء أو تكــون شــركة 
عطــاء هــي الســبب المباشــر فيهــا - نتيجــة أو بســبب إخــال البائعيــن أو شــركة نبعــة بــأي ضمــان أو تأكيــد 
منصــوص عليــه فــي االتفاقيــة أو إهمــال البائعيــن أو شــركة نبعــة بعــدم اإلفصــاح لشــركة عطــاء عــن أي معلومــات 
تتســبب فــي تحمــل شــركة عطــاء ألي التــزام أو خســائر جوهريــة )تتعــدى مجموعهــا مبلــغ مليــون ريــال ســعودي( 

بعــد اتمــام صفقــة االســتحواذ.

النظام الواجب 
التطبيق واالختصاص 

القضائي

تخضــع اتفاقيــة شــراء الحصــص وتفســر وفقــاً للقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــق باتفاقيــة شــراء الحصــص إلــى المحكمــة المختصــة فــي المملكــة العربيــة  ويحــال أي نــزاع ينشــأ فيمــا يتعل

الســعودية.

ال يكــون أي تعديــل علــى اتفاقيــة شــراء الحصــص نافــذاً إال إذا كان مكتوبــاً وموقعــاً عليــه مــن قبــل األطــراف أو التعديل
ممثليهــم الشــرعيين.

توجــه جميــع اإلخطــارات فيمــا يتعلـّـق باتفاقيــة شــراء الحصــص بيــن األطــراف بخطابــات مســجلة علــى عناوينهــم االخطارات
المبينــة فــي أول اتفاقيــة شــراء الحصــص

حررت اتفاقية شراء الحصص من عشر )10( نسخ، واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.نسخ االتفاقية

6-6  البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات الــواردة فــي 
المســتندات أو االتفاقيــات األخــرى لصفقــة االســتحواذ 

ال توجد أي بنود وشروط جوهرية وشروط مسبقة أو تعهدات واردة في مستندات أو اتفاقيات أخرى لصفقة االستحواذ.

بتاريــخ 1442/06/27هـــ )الموافــق 2021/02/09م( تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم )»مذكــرة التفاهــم«( بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة 
المجموعــة العربيــة لشــراء كامــل األســهم فــي شــركة المجموعــة العربيــة والبالــغ عددهــا عشــرون مليــون )20٫000٫000( ســهم )»االســتحواذ«(، 
ــة  ــن قيم ــا نســبته )75%( م ــم ســداد م ــى أن يت ــال ســعودي )»قيمــة االســتحواذ«(. عل ــون )230٫000٫000( ري ــون ملي ــان وثاث ــل مائت ــك مقاب وذل
االســتحواذ نقــداً، وإصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة عطــاء لمســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل )25%( المتبقيــة مــن قيمــة االســتحواذ.

وبتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 2021/05/23م( تــم االتفــاق بيــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة علــى تمديــد مــدة مذكــرة التفاهــم 
لمــدة 90 يــوم عمــل إضافيــة، تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء المــدة األصليــة لمذكــرة التفاهــم.

وبتاريــخ 1442/12/22هـــ )الموافــق 2021/08/01م( تــم توقيــع ملحــق لمذكــرة التفاهــم )»الملحــق«( حيــث اتفــق األطــراف علــى تعديــل هيكلــة 
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عمليــة االســتحواذ حيــث يتــم ســداد مــا نســبته )60%( مــن قيمــة االســتحواذ نقــداً، علــى أن يتــم ســداد )40%( المتبقيــة مــن قيمــة االســتحواذ عــن 
طريــق إصــدار أســهم جديــدة فــي شــركة عطــاء لمصلحــة بعــض مســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل االســتحواذ علــى شــركة نبعــة والتــي 
تــم فصلهــا مــن ملكيــة شــركة المجموعــة العربيــة بالكامــل إلــى بعــض مــن مســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة الذيــن ســيتم إصــدار أســهم جديــدة 

فــي شــركة عطــاء لمصلحتهــم. ويوضــح الجــدول التالــي ملكيــة شــركة نبعــة قبــل وبعــد توقيــع الملحــق.

الجدول 6-3   هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية قبل توقيع الملحق بتاريخ 1441/07/02هـ )الموافق 2020/02/26م(: 

عدد الشريك
الحصص

القيمة االسمية 
للحصة

 )ريال سعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية )%(

شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب 
100%5001٫000500٫000القابضة

100%500٫000-500اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

وبتاريــخ 1442/12/22هـــ )الموافــق 2021/08/01م( تــم تعديــل عقــد تأســيس شــركة نبعــة بتعديــل قيمــة الحصــص مــن )1٫000( ريــال ســعودي 
للحصــة الواحــدة إلــى )10( ريــال ســعودي.

الجدول 6-4   هيكل ملكية شركة نبعة التعليمية بعد توقيع الملحق بتاريخ 1442/12/22هـ )الموافق 2021/08/01م(:

عدد الحصصالشريك
القيمة االسمية 

للحصة
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية 
اإلجمالية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية )%(

شركة مجموعة ادكس القابضة للتجارة 
59٫78%29٫89110298٫910واالستثمار

22٫76%11٫38010113٫800شركة ناصر بن محمد النابت وأوالده

14٫35%7٫1741071٫740أحمد عبدالرحمن عبدالله الطويل

2٫15%1٫0761010٫760بدر ناصر محمد العليوي

0٫72%359103٫590عبدالرحمن عبدالله ابراهيم الفهيد

0٫24%120101٫200حمد إبراهيم سعد الشنيفي

100%500٫000-50٫000اإلجمالي

المصدر: شركة نبعة 

ولمزيد من التفاصيل حول ملكية شركة نبعة، يرجى مراجعة القسم رقم )4-1-2( »تاريخ شركة نبعة وتطور رأس مالها« من هذا التعميم.

وبتاريــخ 1442/12/29هـــ )الموافــق 2021/08/08م( تــم توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعة 
العربيــة تنتقــل بموجبهــا كامــل أســهم شــركة المجموعــة العربيــة إلــى شــركة عطــاء مقابــل )138٫000٫000( ريــال ســعودي والتــي تســاوي )%60( 
مــن قيمــة االســتحواذ. ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تفاقيــة بيــع وشــراء األســهم بيــن كل مــن شــركة عطــاء ومســاهمي شــركة المجموعــة العربيــة، 

يرجــى مراجعــة القســم رقــم )10-8( »االتفاقيــات والوثائــق الخاصــة باالســتحواذ علــى شــركة المجموعــة العربيــة« مــن هــذا التعميــم.

ــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة  ــن كل م ــع وشــراء الحصــص بي ــة بي ــع اتفاقي ــم توقي ــق 2021/12/13م( ت ــخ 1443/05/09هـــ )المواف وبتاري
العربيــة، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة عطــاء، والشــركاء البائعيــن فــي شــركة نبعــة تنتقــل بموجبهــا كامــل الحصــص فــي شــركة نبعــة لصالــح 
شــركة المجموعــة العربيــة مقابــل إصــدار عــدد )2٫087٫215( ســهم جديــد فــي شــركة عطــاء بقيمــة إجماليــة تبلــغ )92٫012٫582( ريــال ســعودي. 
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ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول تفاقيــة بيــع وشــراء الحصــص بيــن كل مــن شــركة عطــاء وشــركة المجموعــة العربيــة والشــركاء البائعيــن فــي شــركة 
نبعــة، يرجــى مراجعــة القســم رقــم )6( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذا التعميــم.

6-٧   تفاصيــل أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة )بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهدد 
بإقامتهــا( يمكــن أن تؤثــر تأثيــًرا جوهرًيــا فــي أعمــال شــركة عطــاء وشــركاتها التابعــة 

ــا المالي أو مركزه

الجدول 6-5   تفاصيل الدعاوى المتعلقة بشركة عطاء وذلك كما بتاريخ 1443/09/10هـ )الموافق 2022/04/11م(:

الموضوعالمدعى عليهالمدعيجهة الدعوىتاريخ الدعوى
قيمة 

المطالبة 
)ر.س(

الحالة

1443/08/06هـ )الموافق 
2022/03/09م(

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

شركة مبدعون 
التنمية للتأهيل*

شخصية 
قيد النظرال يوجدإلغاء قراراعتبارية

1442/07/24هـ )الموافق 
2021/03/08م(

الدائرة 
االستئنافية 

األولى 
لمخالفات 
ومنازعات 

ضريبة الدخل

شركة معاهد 
أكاديمية 
الفيصل 
العالمية 
للتدريب*

شخصية 
قيد النظر6٫566٫962إلغاء قراراعتبارية 

1442/07/03هـ )الموافق 
2021/02/15م(

المحكمة العامة 
بالرياض

شركة أمجاد 
قرطبة 

للخدمات 
التعليمية*

شخصية 
قيد النظر138٫560أجرة اعمالاعتبارية

1441/11/09هـ )الموافق 
الدائرة 2020/06/30م(

االستئنافية 
األولى 

لمخالفات 
ومنازعات 

ضريبة الدخل

شركة معاهد 
أكاديمية 
الفيصل 
العالمية 
للتدريب*

شخصية 
قيد النظر1٫400٫000إلغاء قراراعتبارية  1441/11/09هـ )الموافق 

2020/06/30م(
1441/11/08هـ )الموافق 

2020/06/29م(

19/07/1443هـ )الموافق 
2022/02/20م(

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

تعويض شركة عطاءشخص طبيعي 
قيد النظر100٫000التقاضي

18/12/1442هـ )الموافق 
2021/07/28م(

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

شخص طبيعي 
شركة العروبة 

العالمية 
للخدمات 
التعليمية*

مكافأة نهاية 
قيد النظر115٫415الخدمة

22/09/1442هـ )الموافق 
2021/05/04م(

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

شركة النخبة شخص طبيعي 
التعليمية*

بدل تذكرة 
قيد النظر 8٫758وعمل إضافي

المصدر: شركة عطاء
*شركات تابعة لشركة عطاء
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6-٨   تفاصيــل أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة )بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهدد 
بإقامتهــا( يمكــن أن تؤثــر تأثيــًرا جوهرًيــا فــي أعمال شــركة نبعــة أو مركزهــا المالي

الجدول 6-6   تفاصيل الدعاوى المتعلقة بشركة نبعة

الموضوعالمدعى عليهالمدعيجهة الدعوىتاريخ الدعوى
قيمة 

المطالبة 
)ر.س(

الحالة

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر62٫000

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر48٫000

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر52٫000

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر58٫000

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر64٫000

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

حكم 58٫000
ابتدائي

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر47٫000

1443/07/27هـ  
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

حكم 79٫000
ابتدائي

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر54٫000
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الموضوعالمدعى عليهالمدعيجهة الدعوىتاريخ الدعوى
قيمة 

المطالبة 
)ر.س(

الحالة

1443/07/27هـ 
)الموافق2022/02/28م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر66٫000

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر29٫500

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر66٫500

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر66٫000

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر57٫208

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر60٫208

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر55٫000

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر57٫000

1443/07/26هـ 
)الموافق2022/02/27م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر52٫000

1443/06/01هـ )الموافق 
2022/01/04م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 50٫000مالية
التنفيذ

1443/06/01هـ )الموافق 
2022/01/04م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 50٫000مالية
التنفيذ

1443/06/01هـ )الموافق 
2022/01/04م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 50٫000مالية
التنفيذ



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١5٧

العودة إلى جدول المحتويات

الموضوعالمدعى عليهالمدعيجهة الدعوىتاريخ الدعوى
قيمة 

المطالبة 
)ر.س(

الحالة

1443/06/01هـ )الموافق 
2022/01/04م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 50٫000مالية
التنفيذ

1443/02/29هـ )الموافق 
2021/10/06م(

المحكمة العامة 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

حكم 87٫500مالية
ابتدائي

1443/01/30هـ )الموافق 
2021/09/07م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 86٫475مالية
التنفيذ

1443/01/25هـ )الموافق 
2021/09/02م(

المحكمة العامة 
اثبات العقد المبرم بين شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد النظر104٫000المدعية والمدعى عليها

1442/11/26هـ )الموافق 
2021/07/06م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 120٫000مالية
التنفيذ

1442/10/19هـ )الموافق 
2021/05/31م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 76٫000مالية
التنفيذ

1442/10/19هـ )الموافق 
2021/05/31م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 106٫500مالية
التنفيذ

1442/10/11هـ )الموافق 
2021/05/23م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 22٫000مالية
التنفيذ

1442/08/07هـ )الموافق 
2021/03/20م(

محكمة 
االستئناف 
بالرياض

شخص طبيعي شركة نبعة 

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

حكم 73٫000
نهائي

1442/07/18هـ )الموافق 
2021/03/02م(

المحكمة العامة 
شخص طبيعيشركة نبعة بالرياض

طلب إلزام المدعى عليه 
بتسديد الرسوم الدراسية 

البن المدعى عليه لدى 
مدارس المدعية

قيد النظر81٫000

1442/04/24هـ )الموافق 
2020/12/09م(

محكمة التنفيذ 
طلب تنفيذ بشأن مطالبة شخص طبيعي شركة نبعة بالرياض

قيد 184٫000مالية
التنفيذ

المصدر: شركة نبعة

6-٩   اإلفالس

لم يتعرض أي من أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء أو كبار التنفيذيين فيها أو أمين مجلس إدارة شركة عطاء ألي حالة إفاس.

6-١٠   اإلعسار

لــم يســبق ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة عطــاء خــال الســنوات الخمــس الســابقة أو كبــار التنفيذييــن فيهــا أو أميــن ســر مجلــس إدارة شــركة 
عطــاء العمــل فــي أي شــركة معســرة بمنصــب إداري أو إشــرافي.



١5٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

إفادات الخبراء

٠٧



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١5٩

العودة إلى جدول المحتويات

٧-  إفادات الخبراء

قــدم جميــع المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة )ز( و)ح( مــن هــذا التعميــم موافقاتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وعناوينهــم 
وشــعاراتهم وإفاداتهــم وفًقــا للســياق الــوارد فــي هــذا التعميــم، ولــم يقــم أي منهــم بســحب تلــك الموافقــة حتــى تاريــخ هــذا التعميــم. كمــا أنــه ليــس 
ــا فــي شــركة عطــاء أو أي مــن شــركاتها  ألي مــن المستشــارين أو شــركاتهم التابعــة أي أســهم فــي شــركة عطــاء أو أي مصلحــة مهمــا كان نوعه
التابعــة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاليتهم، كمــا أنــه ال يشــمل هــذا التعميــم أي إفــادة أعدهــا خبــراء فيمــا يخــص صفقــة 

االســتحواذ.



١٦٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

المصاريف

٠٨



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٦١

العودة إلى جدول المحتويات

٨-  المصاريف

ســوف تتحمــل شــركة عطــاء التكاليــف والمصاريــف المتعلقــة بإتمــام صفقــة االســتحواذ والتــي تقــّدر بحوالــي )4٫000٫000( ريــال ســعودي تقريًبــا 
وتشــمل أتعــاب كلًا مــن المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة المهنيــة الماليــة ومستشــار دراســة الســوق ومحاســب القوائــم 
الماليــة االفتراضيــة ومراجعــي الحســابات، إضافــة إلــى رســوم الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى الموافقــات النظاميــة ومصاريــف التنســيق 

واإلعــان ومصاريــف الطباعــة والتوزيــع وجميــع التكاليــف أو المصاريــف األخــرى المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ.



١٦2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

اإلعفاءات

٠٩



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٦٣

العودة إلى جدول المحتويات

٩-  اإلعفاءات

لم تتقدم شركة عطاء إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي من المتطلبات النظامية. 



١٦٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

المستندات المتاحة للمعاينة
 

١٠



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٦5

العودة إلى جدول المحتويات

١٠-  المستندات المتاحة للمعاينة
 

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة لاطــاع عليهــا قبــل 14 يوًمــا علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء فــي 
المقــر الرئيســي لشــركة عطــاء والــذي يقــع فــي 3987 الحســين بــن علــي - حــي االزدهــار وحــدة رقــم 1 الريــاض 12486 - 7664 المملكــة العربيــة 
الســعودية، مــن خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس وذلــك بيــن الســاعة 9:00 صباًحــا حتــى الســاعة 4:00 مســاًء، وحتــى آخــر 

يــوم عمــل قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة عطــاء:

عقد التأسيس لشركة نبعة متضمًنا جميع التعديات التي طرأت عليه حتى تاريخه.- 1
اتفاقية البيع.- 2
القوائم المالية المراجعة لشركة نبعة لأعوام المالية المنتهية في 31 يوليو 2019م و31 يوليو 2020م و31 يوليو 2021م.- 3
ــة - 4 ــي الســنة المالي ــة االســتحواذ ف ــو تمــت صفق ــا ل ــي لشــركة عطــاء كم ــي تعكــس الوضــع المال ــة المفحوصــة الت ــة االفتراضي ــم المالي القوائ

المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2021م..
تقرير التقييم الخاص بتقييم شركة نبعة وشركة عطاء.- 5
خطابات الموافقة من كل من:- 6

أ-  المستشار المالي )شركة الجزيرة لأسواق المالية )الجزيرة كابيتال(( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذا التعميم؛ و
ب-  المستشــار القانونــي )شــركة عبــد العزيــز بــن حمــد الفهــد وشــركاه محامــون ومستشــارون قانونيــون( علــى إدراج اســمه شــعاره وإفادتــه 

ضمــن هــذا التعميــم؛ و 
ج-  مستشــار العنايــة المهنيــة الماليــة )شــركة برايــس وتــر هــاوس كوبــرز محاســبون قانونيــون( علــى إدراج اســمه وشــعاره وإفادتــه ضمــن 

هــذا التعميــم؛ و
د-  مراجــع الحســابات لشــركة عطــاء )شــركة إبراهيــم أحمــد البســام وشــركاؤه محاســبون قانونييــن - البســام وشــركاؤه( علــى إدراج اســمه 

وشــعاره وإفادتــه ضمــن هــذا التعميــم؛ و
ــم أحمــد البســام وشــركاؤه  ــو 2020م و2021م )شــركة إبراهي ــي المنتهــي فــي 31 يولي هـــ-  مراجــع الحســابات لشــركة نبعــة للعــام المال

ــم؛ و ــه ضمــن هــذا التعمي ــى إدراج اســمه وشــعاره وإفادت ــن - البســام وشــركاؤه( عل محاســبون قانونيي
و-  مراجــع الحســابات لشــركة نبعــة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 يوليــو 2019م )شــركة المجموعــة الســعودية للمحاســبة والمراجعــة( 

علــى إدراج اســمه وشــعاره وإفادتــه ضمــن هــذا التعميــم؛ و
ز-  مراجــع الحســابات الُمعــد للقوائــم الماليــة االفتراضيــة لشــركة عطــاء )شــركة بيكــر تيلــي أم. ك. أم محاســبون قانونيــون( علــى إدراج 

اســمه وشــعاره وإفادتــه ضمــن هــذا التعميــم؛ و
ح-  مستشار دراسة السوق )شركة مايڤين انڤستمنت بارتنرز( على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذا التعميم. 

عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ.- 7
االتفاقيات والوثائق الخاصة باالستحواذ على شركة المجموعة العربية.- 8



١٦٦ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

المالحق

١١



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٦٧

العودة إلى جدول المحتويات

١١-  المالحق

ــي 3١  ــة ف ــة المنتهي ــنوات المالي ــة للس ــركة نبع ــة لش ــة المراجع ــم المالي ١-   القوائ
يوليــو ٢٠١٩م و٢٠٢٠م و٢٠٢١م.



١٦٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٦٩

العودة إلى جدول المحتويات



١٧٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٧١

العودة إلى جدول المحتويات



١٧2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٧٣

العودة إلى جدول المحتويات



١٧٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٧5

العودة إلى جدول المحتويات



١٧٦ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٧٧

العودة إلى جدول المحتويات



١٧٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٧٩

العودة إلى جدول المحتويات



١٨٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٨١

العودة إلى جدول المحتويات



١٨2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٨٣

العودة إلى جدول المحتويات



١٨٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٨5

العودة إلى جدول المحتويات



١٨٦ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٨٧

العودة إلى جدول المحتويات



١٨٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية١٨٩
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 التصورية  المعلومات المالية  
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

  
 صفحة  المحتويات  

  
 1 – 2 المضمنة في نشرة االكتتاب التصورية المحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية تأكيد تقرير 

  
 3 ( مراجعةقائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير 

  
 4 ( مراجعة غير التصورية الموحدة )قائمة الربح أو الخسارة 

  
 5 ( مراجعةقائمة الدخل الشامل االخر التصورية الموحدة )غير 

  
 9 – 6 التصورية  إيضاحات حول المعلومات المالية 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير مراجعة( 
  2021يوليو   31كما في 

       

 )بالرياالت السعودية(       
 ( 3)إيضاح       

       الموجودات 
       متداولة الغير   الموجودات

 499,357,801      ، صافي ممتلكات ومعدات
 37,419,722      ، صافي عقارات استثمارية

 520,262,678      غير ملموسة   موجودات
 333,256,586      موجودات، صافي  استخدام حق

 1,390,296,787      إجمالي الموجودات غير المتداولة 
       

       الموجودات المتداولة 
 1,165,382      مخزون 

 60,839,653      ذمم مدينة 
 27,126,316      مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اخرى 

 8,375      ذات عالقة  أطراف من  مستحق
 8,785,209      نقد وما في حكمه  ال

 97,924,935      إجمالي الموجودات المتداولة 
 1,488,221,722      إجمالي الموجودات 

       
       والمطلوبات   حقوق الملكية
       حقوق الملكية 

 420,872,150      رأس المال 
 280,734,432      عالوة إصدار 

 34,849,260      احتياطي نظامي 
 ( 7,686,781)      احتياطي اكتواري 

 107,983,937      مبقاةأرباح 
 836,752,998      حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 

 10,651,773      حقوق الملكية غير المسيطرة 
 847,404,771      حقوق الملكية  إجمالي

       
       المطلوبات 

       المطلوبات غير المتداولة 
 340,536,241      مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات 

 172,575,968      قروض 
 1,442,813      إيرادات منح حكومية مؤجلة  
 37,487,135      مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 552,042,157      إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
       

       المطلوبات المتداولة 
 31,627,570      قروض 

 24,123,957      مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات 
 ً  6,793,198      إيرادات مستلمة مقدما

 1,794,004      ذمم دائنة
 457,068      إيرادات منح حكومية مؤجلة 

 22,026,957      مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى مصروفات 
 1,654,218      مخصص الزكاة 

 297,822      مستحق الى أطراف ذات عالقة 
 88,774,794      إجمالي المطلوبات المتداولة 

 640,816,951      المطلوبات  إجمالي
 1,488,221,722      حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي
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 297,822      مستحق الى أطراف ذات عالقة 
 88,774,794      إجمالي المطلوبات المتداولة 

 640,816,951      المطلوبات  إجمالي
 1,488,221,722      حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي

 
 

  اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصوريةتشكل 
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العودة إلى جدول المحتويات
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة قائمة الربح أو الخسارة التصورية الموحدة )غير 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

 
 )بالرياالت السعودية(      
 ( 3)إيضاح      
      

  300,508,186     اإليرادات 
 (222,361,907)     اإليرادات تكلفة 

  78,146,279     مجمل الدخل 
      

 (28,268,231)     وإدارية   عمومية مصروفات
 ( 693,663)     هبوط في قيمة الذمم المدينة ال

  9,517,751     إيرادات أخرى 

  58,702,136     الدخل من التشغيل 
      

 (22,036,421)     تمويلال تكاليف

  36,665,715     صافي دخل السنة قبل الزكاة 
      

 ( 1,133,301)     الزكاة

  35,532,414     لسنة دخل ا صافي  
      

      الى: العائد  السنة صافي الدخل
  35,559,368     في الشركة  المساهمين

 (26,954)     الملكية غير المسيطرة حقوق 

     35,532,414  
      
      والمخفض للسهم ساسي األ ربحال

 0.84 ربحية السهم األساسي والمخفض وفقاً لصافي الدخل العائد للمساهمين في الشركة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات المالية التصورية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة قائمة الدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة )غير 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

    
 )بالرياالت السعودية(    
 ( 3)إيضاح    
    

   35,532,414    صافي دخل السنة 
    

    : الربح أو الخسارةضمن قائمة بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
 ( 437,248)   مزايا نهاية الخدمة للموظفينإعادة قياس  ئر إكتوارية منخسا

 ( 1,093,917)   إكتوارية  تسويات 

   34,001,249    إجمالي الدخل الشامل للسنة 
    

    العائد الى:  الدخل الشامل للسنة إجمالي
 33,979,053    في الشركة   المساهمين

 22,196    حقوق الملكية غير المسيطرة 

    34,001,249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصورية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ( مراجعة قائمة الدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة )غير 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

    
 )بالرياالت السعودية(    
 ( 3)إيضاح    
    

   35,532,414    صافي دخل السنة 
    

    : الربح أو الخسارةضمن قائمة بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
 ( 437,248)   مزايا نهاية الخدمة للموظفينإعادة قياس  ئر إكتوارية منخسا

 ( 1,093,917)   إكتوارية  تسويات 

   34,001,249    إجمالي الدخل الشامل للسنة 
    

    العائد الى:  الدخل الشامل للسنة إجمالي
 33,979,053    في الشركة   المساهمين

 22,196    حقوق الملكية غير المسيطرة 

    34,001,249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصورية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

 معلومات عن الشركات  -1
 شركة عطاء التعليمية 

بموجب نظام الشركات في المملكة  "عطاء" أو " المستحوذ"( هي شركة مساهمة سعودية، تأسست  او  " الشركة"  شركة عطاء التعليمية )
  11الموافق  )ه  1424ربيع األول    10بتاريخ    1010186435الرياض بموجب السجل التجاري رقم    في  المسجلةالعربية السعودية و

ذو القعدة    29بتاريخ    .(2010فبراير    24الموافق  )ه  1431ربيع األول    10ق( بتاريخ  71، بموجب القرار الوزاري رقم )(2003مايو  
 (. 4292تم ادراج وبدء التداول باسهم الشركة في السوق المالي السعودي )تداول( تحت الرمز ) (2019 أغسطس  1الموافق )ه 1440

  ، متوسط   ،لمية )رياض األطفال، ابتدائيايتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وتأسيس المدارس األهلية والع
  ثانوي( للبنين والبنات )عام وتحفيظ( والكليات والجامعات في المملكة العربية السعودية وخارجها، إقامة وإدارة وصيانة مراكز التدريب، 
وإدارة   تملك  والتدريبية،  التعليمية  المعاهد  وإدارة وتشغيل  تملك  وإدارتها،  وتطويرها  قائمة  وتدريبية  تعليمية  مدارس ومنشات  شراء 

تدريب المهني، إنشاء وتملك وإدارة مدارس التربية الخاصة. وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول  مراكز ال
 على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. 

 ً  . سنةيوليو من كل  31أغسطس وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للشركة في للنظام األساسي للشركة  وفقا

مليون سهم، قيمة كل منها    40، يتكون من 2021يوليو    31في  كما  مليون لاير سعودي    400المصدر والمدفوع    مال الشركةيبلغ رأس  
 لاير سعودي.  10

 شركة نبعة التعليمية 
التعليمية )“نبعة" أو "المستحوذ عليها "( هي شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة   نبعة  شركة 

وا السعودية  التجاري رقم    المسجلةلعربية  السجل  بموجب  الرياض   9الموافق  )ه  1429رمضان    9بتاريخ    1010256096بمدينة 
 . (2008سبتمبر 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تشغيل المدارس المستقلة تعليم رياض األطفال بمنهج وطني، تشغيل المدارس المستقلة التعليم المتوسط  
التأهيلية والتطويرية غير األكاديمية، بمنهج   التدريب  بمنهج وطني، معاهد ومراكز  الثانوي  التعليم  المدارس المستقلة  تشغيل  وطني، 

تزاول الشركة نشاطها من خالل فرع المناهج األهلية للبنين والبنات والذي    خدمات اإلرشاد األكاديمي، خدمات االختبارات والتقييم.
 . (2013بريل أ 13الموافق ) هـ1434جمادي الثاني  3صادر من مدينة الرياض بتاريخ  1010370411يحمل سجل تجاري رقم 

، قيمة كل منها  حصة  500يتكون من  .  2021يوليو    31في    كما  لاير سعودي  500,000المصدر والمدفوع    يبلغ رأس مال الشركة
 لاير سعودي. 1,000

 يوليو من كل سنة.  31أغسطس وتنتهي في  1للشركة في وفقاً لعقد التأسيس، تبدأ السنة المالية  

 االستحواذ المحتمل بين شركة عطاء وشركة نبعة
 الحصص ٪ من  100لجمعية العامة غير العادية باالستحواذ على  لتوصية  الب قرر مجلس إدارة شركة عطاء    ،2021أغسطس    9في  

سهم في   2,087,215إصدار    من خاللتم تسوية مقابل االستحواذ  ي سعودي. سلاير    92,012,582  مبلغالقائمة في شركة نبعة مقابل  
مملوكة بشكل غير مباشر    المستحوذ عليهاستكون الشركة    اإلدارة،الحاليين في شركة نبعة، وفقًا لتوصية مجلس    شركاءشركة عطاء لل

للتعليم والتدريب، شركة    شركة عطاءل ب   تابعةمن خالل المجموعة العربية  المالية  عطاءالكامل لشركة  مملوكة  تم إعداد المعلومات   .
  االستحواذ ان  بعد االستحواذ، كما لو    عطاءشركة  ل  وحدةالمالية الم  قوائملغرض تحليل األثر المالي لعملية االستحواذ على ال  تصوريةال

. االفتراضات والتعديالت التي تم إجراؤها على المعلومات المالية الموحدة موضحة بالتفصيل في إيضاح  2020أغسطس    1في    حدث
 . تصوريةلهذه المعلومات المالية ال 3و 2

 أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية  -2
الخسارة    وأالربح  وقائمة  الموحدة  المرفقة التاثيرات على قائمة المركز المالي    واإليضاحات  توضح هذه المعلومات المالية التصورية

من قبل عطاء كما لو كانت  )"االستحواذ"(  الناتجة عن عملية االستحواذ المحتملة على نبعة  الموحدة وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة  
 .2020اغسطس  1قد حدثت في 

ا معًا باسم م)يشار إليه  2021يوليو    31لعطاء ونبعة كما في    المراجعةة إلى القوائم المالية التاريخية  تستند المعلومات المالية التصوري 
 االستحواذ.  أثر عكس"كيان ما بعد االستحواذ"( كما تم تعديلها ل

 لاير سعودي من قبل عطاء إلى الشركاء في نبعة.  10سهم بقيمة   2,087,215بعدد  أسهمسيتم االستحواذ عن طريق إصدار 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

 )تتمة(   التصوريةأساس إعداد وعرض المعلومات المالية  -2
المالية  ستن ي  المعلومات  االفتراضات  لالتصورية  د عرض  بعض  االستحواذ على  بعد  ما  إعدادهو  تصورية معينهلكيان  ألغراض    اتم 
الخسارة التصورية وقائمة الدخل الشامل اآلخر    وأوقائمة الربح  التصورية  فإن قائمة المركز المالي  ،  اوبسبب طبيعته  فقط،توضيح  ال

عالوة على ذلك، فإن   تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي.التصورية  
  المالية التاريخية لشركة   والقوائم  عطاءال تكون ذات معنى إال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية لشركة  التصورية  المعلومات المالية  

في االعتبار التأثير اإليجابي للتعاضد المتوقع نتيجة التصورية  . ال تأخذ المعلومات المالية  2021يوليو    31للسنة المالية المنتهية في    نبعة
 . ستحواذ االلك نتيجة عملية ذأو التكاليف المتكبدة لتحقيق  االستحواذعملية 

من المعيار الدولي إلعداد    45، اختارت اإلدارة تطبيق االستثناء المنصوص عليه في الفقرة  التصوريةعند إعداد هذه المعلومات المالية  
أصول   تحديدالقابلة للتحديد للكيان المستحوذ عليه من خالل  الموجوداتفيما يتعلق بتخصيص سعر الشراء على  3التقارير المالية رقم 

 . الموجوداتتقييم سعر ستحوذ عليه في أن تكون قيمتها الدفترية قيمة عادلة مؤقتة حتى اكتمال الكيان الم

  المراجعة المالية    قوائمهاكما تم اإلفصاح عنها في    عطاء وعرضها على أساس السياسات المحاسبية ل  التصورية تم إعداد المعلومات المالية  
لسنة  ل  المراجعةالمالية    قوائمهاكما هو موضح في    عطاء. السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل  2021يوليو    31للسنة المنتهية في  

 . نبعةال تختلف جوهريًا عن تلك المستخدمة من قبل شركة  2021يوليو  31المنتهية في 

 تعديالت تصورية  -3
 للتغيير.على تقديرات أولية وافتراضات قابلة التصورية تعتمد التعديالت 

 :نبعةإلى مساهمي  عطاء لتسجيل إصدار أسهم  (أ
 92,012,582 ( 1)  في نبعة )بالريال السعودي( األسهمالقيمة العادلة المقدرة لكامل 

 44.08 ( 2) متوسط سعر سهم عطاء )بالريال السعودي(
 2,087,215 عطاء شركة  ها عدد األسهم التي ستصدر

 لاير سعودي من قبل المستشار المالي لعطاء )الجزيرة كابيتال(.   92,012,582تم احتساب القيمة العادلة المقدرة لنبعة والبالغة  ( 1)

متوسط سعر اإلغالق    ستخدامإب على أساس استرشادي من قبل المستشار المالي لعطاء )الجزيرة كابيتال(،    القيمة العادلةتم احتساب   ( 2)
يوم تداول قبل الموافقة على التقييم النهائي   90، أي آخر  2021يونيو  20إلى    2021فبراير    9عطاء للفترة من    سهماليومي ال

 نبعة.ل
 

 )بالرياالت السعودية( 
 20,872,150 لاير سعودي للسهم(  10عطاء لنبعة ) خاللالقيمة األسمية لألسهم المصدرة من  

 400,000,000 عطاء سهم رأس المال القائم ال
 420,872,150 مجموع رأس المال لشركة عطاء بعد االستحواذ 

 
 لتسجيل عالوة إصدار ألسهم عطاء عند االستحواذ:  ( ب
 )بالرياالت السعودية(  

 92,012,582 ريـال سعودي/ للسهم( 44.08سهم بقيمة  2,087,215العوض ) مجموع
 ً  ( 20,872,150) ها عطاء إلى مساهمي نبعة رصدت وف : القيمة األسمية لألسهم التي سناقصا

 71,140,432 عالوة إصدار 
 

 :2021يوليو  31نبعة كما  شركة   موجوداتإجمالي قيمة األسهم الممنوحة على صافي  تسجيل الشهرة والتي تمثل زيادة (ج

 )بالرياالت السعودية(  
 26,129,299 ( 1) ج 2021يوليو  31كما في نبعة صافي أصول 

 92,012,582 ( 2) ج نبعة ملكيةعند تبادل حقوق العوض  مجموع
 65,883,283 ( 1ج- 2الشهرة ) ج

  الشهرة في القوائم المالية التصورية المرفقة ضمن الموجودات غير الملموسة. تم إدراج 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

 )تتمة(   التصوريةأساس إعداد وعرض المعلومات المالية  -2
المالية  ستن ي  المعلومات  االفتراضات  لالتصورية  د عرض  بعض  االستحواذ على  بعد  ما  إعدادهو  تصورية معينهلكيان  ألغراض    اتم 
الخسارة التصورية وقائمة الدخل الشامل اآلخر    وأوقائمة الربح  التصورية  فإن قائمة المركز المالي  ،  اوبسبب طبيعته  فقط،توضيح  ال

عالوة على ذلك، فإن   تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي.التصورية  
  المالية التاريخية لشركة   والقوائم  عطاءال تكون ذات معنى إال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية لشركة  التصورية  المعلومات المالية  

في االعتبار التأثير اإليجابي للتعاضد المتوقع نتيجة التصورية  . ال تأخذ المعلومات المالية  2021يوليو    31للسنة المالية المنتهية في    نبعة
 . ستحواذ االلك نتيجة عملية ذأو التكاليف المتكبدة لتحقيق  االستحواذعملية 

من المعيار الدولي إلعداد    45، اختارت اإلدارة تطبيق االستثناء المنصوص عليه في الفقرة  التصوريةعند إعداد هذه المعلومات المالية  
أصول   تحديدالقابلة للتحديد للكيان المستحوذ عليه من خالل  الموجوداتفيما يتعلق بتخصيص سعر الشراء على  3التقارير المالية رقم 

 . الموجوداتتقييم سعر ستحوذ عليه في أن تكون قيمتها الدفترية قيمة عادلة مؤقتة حتى اكتمال الكيان الم

  المراجعة المالية    قوائمهاكما تم اإلفصاح عنها في    عطاء وعرضها على أساس السياسات المحاسبية ل  التصورية تم إعداد المعلومات المالية  
لسنة  ل  المراجعةالمالية    قوائمهاكما هو موضح في    عطاء. السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل  2021يوليو    31للسنة المنتهية في  

 . نبعةال تختلف جوهريًا عن تلك المستخدمة من قبل شركة  2021يوليو  31المنتهية في 

 تعديالت تصورية  -3
 للتغيير.على تقديرات أولية وافتراضات قابلة التصورية تعتمد التعديالت 

 :نبعةإلى مساهمي  عطاء لتسجيل إصدار أسهم  (أ
 92,012,582 ( 1)  في نبعة )بالريال السعودي( األسهمالقيمة العادلة المقدرة لكامل 

 44.08 ( 2) متوسط سعر سهم عطاء )بالريال السعودي(
 2,087,215 عطاء شركة  ها عدد األسهم التي ستصدر

 لاير سعودي من قبل المستشار المالي لعطاء )الجزيرة كابيتال(.   92,012,582تم احتساب القيمة العادلة المقدرة لنبعة والبالغة  ( 1)

متوسط سعر اإلغالق    ستخدامإب على أساس استرشادي من قبل المستشار المالي لعطاء )الجزيرة كابيتال(،    القيمة العادلةتم احتساب   ( 2)
يوم تداول قبل الموافقة على التقييم النهائي   90، أي آخر  2021يونيو  20إلى    2021فبراير    9عطاء للفترة من    سهماليومي ال

 نبعة.ل
 

 )بالرياالت السعودية( 
 20,872,150 لاير سعودي للسهم(  10عطاء لنبعة ) خاللالقيمة األسمية لألسهم المصدرة من  

 400,000,000 عطاء سهم رأس المال القائم ال
 420,872,150 مجموع رأس المال لشركة عطاء بعد االستحواذ 

 
 لتسجيل عالوة إصدار ألسهم عطاء عند االستحواذ:  ( ب
 )بالرياالت السعودية(  

 92,012,582 ريـال سعودي/ للسهم( 44.08سهم بقيمة  2,087,215العوض ) مجموع
 ً  ( 20,872,150) ها عطاء إلى مساهمي نبعة رصدت وف : القيمة األسمية لألسهم التي سناقصا

 71,140,432 عالوة إصدار 
 

 :2021يوليو  31نبعة كما  شركة   موجوداتإجمالي قيمة األسهم الممنوحة على صافي  تسجيل الشهرة والتي تمثل زيادة (ج

 )بالرياالت السعودية(  
 26,129,299 ( 1) ج 2021يوليو  31كما في نبعة صافي أصول 

 92,012,582 ( 2) ج نبعة ملكيةعند تبادل حقوق العوض  مجموع
 65,883,283 ( 1ج- 2الشهرة ) ج

  الشهرة في القوائم المالية التصورية المرفقة ضمن الموجودات غير الملموسة. تم إدراج 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
 2021يوليو   31للسنة المنتهية في  

 تعديالت تصورية )تتمة(  - 3
 التصورية الموحدة )غير مراجعة( قائمة المركز المالي  ( د

     نبعة  عطاء   
 تصورية   تعديالت  )المستحوذ عليها(   )المستحوذ(    
 (غير مراجعة)  تصورية   ( راجعة تاريخيةم)  إيضاح  

 (بالرياالت السعودية)   الموجودات 
          الموجودات غير المتداولة 
 499,357,801  -  4,215,334  495,142,467   ممتلكات ومعدات، صافي 

 37,419,722  -  -  37,419,722   عقارات استثمارية، صافي 
 520,262,678  65,883,283  28,959,584  425,419,811  ج3 موجودات غير ملموسة، صافي  
 333,256,586  -  37,900,784  295,355,802   حق استخدام موجودات، صافي 

 1,390,296,787  65,883,283  71,075,702  1,253,337,802   إجمالي الموجودات غير المتداولة 
          

          الموجودات المتداولة 
 1,165,382  -  123,535  1,041,847   مخزون

 60,839,653  -  3,514,097  57,325,556   ذمم مدينة  
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات 

 27,126,316  -  1,283,337  25,842,979   أخرى متداولة 
 8,375  -  -  8,375   عالقة مستحق من أطراف ذات 

 8,785,209  -  1,286,376  7,498,833   النقد وما في حكمه  
 97,924,935  -  6,207,345  91,717,590   إجمالي الموجودات المتداولة 

 1,488,221,722  65,883,283  77,283,047  1,345,055,392   إجمالي الموجودات 
          

          والمطلوبات حقوق الملكية  
          حقوق الملكية 

 420,872,150  20,372,150  500,000  400,000,000  أ 3 رأس المال 
 280,734,432  71,140,432  -  209,594,000  ب 3 عالوة إصدار 

 -  (5,568,373)  5,568,373  -   زيادة مقترحة في رأس المال 
 34,849,260  (250,000)  250,000  34,849,260   احتياطي نظامي 

 -  (400,000)  400,000  -   احتياطي عام 
 (7,686,781)  (167,765)  167,765  (7,686,781)   احتياطي اكتواري 

 107,983,937  (19,243,161)  19,243,161  107,983,937   أرباح مبقاة 
          

 836,752,998  65,883,283  26,129,299  744,740,416   حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 
 10,651,773  -  -  10,651,773   حقوق الملكية غير المسيطرة 

 847,404,771  65,883,283  26,129,299  755,392,189   حقوق الملكية   إجمالي
          

          المطلوبات 
          المطلوبات غير المتداولة 

مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق  
 340,536,241  -  39,906,033  300,630,208    استخدام الموجودات 

 172,575,968  -  -  172,575,968    قروض 
 1,442,813  -  -  1,442,813    إيرادات منح حكومية مؤجلة  
 37,487,135  -  4,266,558  33,220,577   مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 552,042,157  -  44,172,591  507,869,566   إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
          

          المطلوبات المتداولة 
 31,627,570  -  -  31,627,570   قروض 

مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق  
 24,123,957  -  2,344,060  21,779,897   استخدام الموجودات 
 ً  6,793,198  -  -  6,793,198   إيرادات مستلمة مقدما

 1,794,004  -  832,761  961,243   ذمم دائنة 
 457,068  -  -  457,068   إيرادات منح حكومية مؤجلة 

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة  
 22,026,957  -  3,593,936  18,433,021   أخرى

 1,654,218  -  61,539  1,592,679   مخصص الزكاة 
 297,822  -  148,861  148,961   مستحق الى أطراف ذات عالقة 

 88,774,794  -  6,981,157  81,793,637   إجمالي المطلوبات المتداولة 
 640,816,951  -  51,153,748  589,663,203   المطلوبات إجمالي 

 1,488,221,722  65,883,283  77,283,047  1,345,055,392   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

 2021يوليو  31للسنة المنتهية في 

 تعديالت تصورية )تتمة(  - 3
 قائمة الربح أو الخسارة التصورية الموحدة )غير مراجعة(  (ه

   
 عطاء 

  )المستحوذ( 
 نبعة

 تصورية   تعديالت  )المستحوذ عليها( 
 )غير مراجعة(   تصورية   مراجعة تاريخية   إيضاح  

 (بالرياالت السعودية)   
 300,508,186  -  20,505,755  280,002,431   اإليرادات 

 (222,361,907)  -  (17,686,406)  (204,675,501)   تكلفة اإليرادات 
  78,146,279  -  2,819,349  75,326,930   مجمل الدخل 

         
 (28,268,231)  -  (3,365,144)  (24,903,087)   مصروفات عمومية وإدارية 
 (693,663)  -  -  (693,663)   الهبوط في قيمة الذمم المدينة 

 9,517,751  -  877,728  8,640,023     أخرى  إيرادات
 58,702,136  -  331,933  58,370,203   الدخل من التشغيل 

 (22,036,421)  -  (1,775,626)  (20,260,795)   تكاليف التمويل 
صافي الدخل )الخسارة( للسنة قبل  

  36,665,715  -  (1,443,693)  38,109,408   الزكاة 
         

 (1,133,301)  -  (61,539)  (1,071,762)   الزكاة 
  35,532,414  -  (1,505,232)  37,037,646   صافي دخل / )خسارة( السنة 

         
صافي الدخل / )الخسارة( للسنة  

          العائد الى: 
 35,559,368  -  (1,505,232)  37,064,600   المساهمين في الشركة 

 (26,954)  -  -  (26,954)   حقوق الملكية غير المسيطرة 
   37,037,646  (1,505,232)  -  35,532,414 
          

          الربح األساسي والمخفض للسهم 
ربحية السهم األساسي والمخفض وفقاً  
لصافي الدخل العائد للمساهمين في  

 0.84      0.93   الشركة 

 قائمة الدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة )غير مراجعة(  (و
 نبعة

 )المستحوذ عليها( 
 عطاء 

  تعديالت      تصورية  )المستحوذ( 
 (غير مراجعة)  تصورية   مراجعة تاريخية   إيضاح  

 (بالرياالت السعودية)   
          

 35,532,414    -   (1,505,232)  37,037,646   صافي دخل / )خسارة( السنة 
          

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى  
          ضمن قائمة الربح أو الخسارة:

مزايا  قياس  إعادة  من  إكتوارية  خسائر 
 (437,248)  -  (431,274)  (5,974)   للموظفيننهاية الخدمة 

 (1,093,917)  -  -  ( 1,093,917)   تسويات إكتوارية 
 34,001,249  -  (1,936,506)  35,937,755   إجمالي الدخل الشامل للسنة 

          
إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة 

          العائد الى: 
 33,979,053  -  (1,936,506)  35,915,559   المساهمين في الشركة  

 22,196  -  -  22,196   حقوق الملكية غير المسيطرة 
   35,937,755  (1,936,506)  -  34,001,249 
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 شركة عطاء التعليمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

 2021يوليو  31للسنة المنتهية في 

 تعديالت تصورية )تتمة(  - 3
 قائمة الربح أو الخسارة التصورية الموحدة )غير مراجعة(  (ه

   
 عطاء 

  )المستحوذ( 
 نبعة

 تصورية   تعديالت  )المستحوذ عليها( 
 )غير مراجعة(   تصورية   مراجعة تاريخية   إيضاح  

 (بالرياالت السعودية)   
 300,508,186  -  20,505,755  280,002,431   اإليرادات 

 (222,361,907)  -  (17,686,406)  (204,675,501)   تكلفة اإليرادات 
  78,146,279  -  2,819,349  75,326,930   مجمل الدخل 

         
 (28,268,231)  -  (3,365,144)  (24,903,087)   مصروفات عمومية وإدارية 
 (693,663)  -  -  (693,663)   الهبوط في قيمة الذمم المدينة 

 9,517,751  -  877,728  8,640,023     أخرى  إيرادات
 58,702,136  -  331,933  58,370,203   الدخل من التشغيل 

 (22,036,421)  -  (1,775,626)  (20,260,795)   تكاليف التمويل 
صافي الدخل )الخسارة( للسنة قبل  

  36,665,715  -  (1,443,693)  38,109,408   الزكاة 
         

 (1,133,301)  -  (61,539)  (1,071,762)   الزكاة 
  35,532,414  -  (1,505,232)  37,037,646   صافي دخل / )خسارة( السنة 

         
صافي الدخل / )الخسارة( للسنة  

          العائد الى: 
 35,559,368  -  (1,505,232)  37,064,600   المساهمين في الشركة 

 (26,954)  -  -  (26,954)   حقوق الملكية غير المسيطرة 
   37,037,646  (1,505,232)  -  35,532,414 
          

          الربح األساسي والمخفض للسهم 
ربحية السهم األساسي والمخفض وفقاً  
لصافي الدخل العائد للمساهمين في  

 0.84      0.93   الشركة 

 قائمة الدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة )غير مراجعة(  (و
 نبعة

 )المستحوذ عليها( 
 عطاء 

  تعديالت      تصورية  )المستحوذ( 
 (غير مراجعة)  تصورية   مراجعة تاريخية   إيضاح  

 (بالرياالت السعودية)   
          

 35,532,414    -   (1,505,232)  37,037,646   صافي دخل / )خسارة( السنة 
          

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى  
          ضمن قائمة الربح أو الخسارة:

مزايا  قياس  إعادة  من  إكتوارية  خسائر 
 (437,248)  -  (431,274)  (5,974)   للموظفيننهاية الخدمة 

 (1,093,917)  -  -  ( 1,093,917)   تسويات إكتوارية 
 34,001,249  -  (1,936,506)  35,937,755   إجمالي الدخل الشامل للسنة 

          
إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة 

          العائد الى: 
 33,979,053  -  (1,936,506)  35,915,559   المساهمين في الشركة  

 22,196  -  -  22,196   حقوق الملكية غير المسيطرة 
   35,937,755  (1,936,506)  -  34,001,249 
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"المادة األولى: التمھید"

لقد سبق لالطراف االتیة أسماؤھم:

س.ت. 1010896788 
تاریخ الصك رقم الصك تاریخ السجل المركز 

الرئیسى
اسم الشریك (طرف 

أول)
 ]

30/11/1438
[ 

381670394 30/11/1438 الریاض شركة أمین اإلنماء 
لإلستثمار شركة شخص 

واحد

طرف أول

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 381670394 ] وتاریخ [ 30/11/1438 
]ھـ

وكان آخر قرار شركاء تم اثباتھ لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 391751430 ] وتاریخ [ 
24/11/1439 ]ھـ

س.ت. 1010473375 
تاریخ الصك رقم الصك تاریخ السجل المركز 

الرئیسى
اسم الشریك (طرف 

ثانى)
 ]

09/02/1440
[ 

40342409 12/02/1440 الریاض شركة إنماء العلم 
المحدودة شركة شخص 

واحد

طرف 
ثانى

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 40342409 ] وتاریخ [ 09/02/1440 ]ھـ
وكان آخر قرار شركاء تم اثباتھ لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 40342409 ] وتاریخ [ 

27/02/1440 ]ھـ

تأسیس [شركة نبعة التعلیمیة] [  ذات مسؤولیة محدودة ]] والمقیدة بالسجل التجاري رقم [1010256096] 
وتاریخ [09/09/1429] ھـ ،

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتاب العدل في الصحیفة رقم [ 145 ] عدد[ 832 ] من المجلد [ 30 ] 
وتاریخ: [ 06/03/1432 ] ھـ

وكان تم اثبات آخر قرار شركاء لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 40829110 ] وتاریخ [ 07/05/1440 ] 
ھـ

.یعتبر ھذا التمھید جزء ال یتجزأ من العقد

وحیث رغب جمیع الشركاء المذكورین أعاله بالتنازل عن جمیع حصصھم في الشركة والبالغة:(500) حصة 
وقیمتھا اإلجمالیة : (500000) لایر، إلي مالك رأس المال المجموعة العربیةللتعلیم والتدریب القابضة، 

بما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات .

وحیث رغب مالك رأس المال بتعدیل عقد الشركة ، وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/3 بتاریخ 1437/01/28 ھـ ولوائحھ، ووفقا للشروط واألحكام التالیة :

الصفحة 1 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

"المادة الثالثة: اسم الشركة"
اسم الشركة ھو:[ شركة نبعة التعلیمیة (شركة شخص واحد) ] [ ذات مسؤولیة محدودة ] شركة شخص واحد

"المادة الرابعة: أغراض الشركة"
الفئةتحدد اغراض الشركة بالتالي: الباب

تشیید� المباني التشیید
أنواع التعلیم األخرى غیر المصن�فة في موضع آخر التعلیم

أنشطة دعم التعلیم
تقدیم موارد بشریة أخرى ، یشمل ( تقدیم الموارد 
البشریة على أساس طویل األجل أو دائم بشكل عام )

الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

أنشطة متكاملة لدعم المرافق
النقل البري للركاب في المدن والضواحي النقل والتخزین

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة 
إن وجدت.

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

10000 1000 10 1010896788 شركة أمین اإلنماء 
لإلستثمار شركة شخص واحد

490000 1000 490 1010473375 شركة إنماء العلم 
المحدودة شركة شخص واحد

500000 500 االجمالي

[ 500000 رأس المال السابق : [
الشركاء السابقین : 

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

مالك رأس المال

500000 1000 500 1010206103 المجموعة العربیةللتعلیم 
والتدریب القابضة

500000 500 االجمالي

الشركاء الحالیین : 

[ 500000 رأس المال الحالي: [

"المادة الثانیة: تعدیل مقدمة عقد الشركة لیصبح الشركاء الحالیین كالتالي"

س.ت. 1010206103 
تاریخ اإلثبات العدد / 

المجلد
الصحیفة تاریخ السجل المركز 

الرئیسى
اسم الشریك (طرف أول)

13/09/1425 150 / 786 1 18/01/1426 الریــاض السادة المجموعة 
العربیةللتعلیم والتدریب 

القابضة

طرف أول

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة  في الصحیفة رقم [ 1 ] 
عدد 786 من المجلد 150 وتاریخ [ 13/09/1425 ]ھـ

وكان آخر قرار شركاء تم اثباتھ لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 35429744 ] وتاریخ [ 09/04/1435 
]ھـ

الصفحة 2 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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"المادة الثالثة: اسم الشركة"
اسم الشركة ھو:[ شركة نبعة التعلیمیة (شركة شخص واحد) ] [ ذات مسؤولیة محدودة ] شركة شخص واحد

"المادة الرابعة: أغراض الشركة"
الفئةتحدد اغراض الشركة بالتالي: الباب

تشیید� المباني التشیید
أنواع التعلیم األخرى غیر المصن�فة في موضع آخر التعلیم

أنشطة دعم التعلیم
تقدیم موارد بشریة أخرى ، یشمل ( تقدیم الموارد 
البشریة على أساس طویل األجل أو دائم بشكل عام )

الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

أنشطة متكاملة لدعم المرافق
النقل البري للركاب في المدن والضواحي النقل والتخزین

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة 
إن وجدت.

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

10000 1000 10 1010896788 شركة أمین اإلنماء 
لإلستثمار شركة شخص واحد

490000 1000 490 1010473375 شركة إنماء العلم 
المحدودة شركة شخص واحد

500000 500 االجمالي

[ 500000 رأس المال السابق : [
الشركاء السابقین : 

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

مالك رأس المال

500000 1000 500 1010206103 المجموعة العربیةللتعلیم 
والتدریب القابضة

500000 500 االجمالي

الشركاء الحالیین : 

[ 500000 رأس المال الحالي: [

"المادة الثانیة: تعدیل مقدمة عقد الشركة لیصبح الشركاء الحالیین كالتالي"

س.ت. 1010206103 
تاریخ اإلثبات العدد / 

المجلد
الصحیفة تاریخ السجل المركز 

الرئیسى
اسم الشریك (طرف أول)

13/09/1425 150 / 786 1 18/01/1426 الریــاض السادة المجموعة 
العربیةللتعلیم والتدریب 

القابضة

طرف أول

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة  في الصحیفة رقم [ 1 ] 
عدد 786 من المجلد 150 وتاریخ [ 13/09/1425 ]ھـ

وكان آخر قرار شركاء تم اثباتھ لدى كتابة العدل في الصك رقم [ 35429744 ] وتاریخ [ 09/04/1435 
]ھـ
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2رقم نسخة العقد:
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الریاضالمركز الرئیسي:
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"المادة الخامسة: المشاركة واالندماج"

یجوز للشركة إنشاء شركات بمفردھا كما یجوز لھا تمتلك األسھم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج 
معھا ولھا حق االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات المساھمة أو ذات المسئولیة المحدودة وذلك بعد 
استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن. كما یجوز للشركة أن تتصرف في األسھم 

أو الحصص على أال یشمل ذلك الوساطة في تداولھا.

"المادة السادسة: المركز الرئیسي للشركة"
یكون المركز الرئیسي للشركة في مدینة [الریاض] وللشركة الحق في افتتاح فروع لھا داخل وخارج 

المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك [بقرار االدارة].

"المادة السابعة: مدة الشركة"
تأسست الشركة لمدة [99] عاما� تبدأ من تاریخ التأشیر بالسجل التجاري ویجوز مد أجل الشركة قبل 

انقضائھ مدة أخرى بقرار من المالك لرأس المال.

"المادة الثامنة: رأس المال"

حدد رأس مال الشركة بـ [500000] لایر [خمسمائة  ألف  ] لایر سعودي مقسمھ إلى [500] حصة (نقدیة / 
عینیة) متساویة القیمة وقیمة كل حصة [1000] لایر سعودي.

إجمالى قیمة الحصص قیمة كل حصة الحصص العینیة الحصص النقدیة الشریك
500000 1000 0 500 المجموعة 

العربیةللتعلیم 
والتدریب القابضة

500000 0 500 المجموع

"المادة العاشرة: إدارة الشركة"
- یدیر الشركة مدیر یحدد في عقد الشركة وتكون صالحیاتة كالتالي:. 

"المادة التاسعة: ملكیة رأس المال"
تقتصر مسؤولیة مالك رأس المال على ما خصصھ من مال لیكون رأس مال للشركة , ویكون مالك رأس مال 

الشركة مسؤوال� في أموالھ الخاصة عن إلتزامات الشركة في مواجھة الغیر الذي تعامل معھ بإسم الشركة 
في األحوال اآلتیة :

1- اذا قام بسوء نیة بتصفیة شركتھ , أو وقف نشاطھ قبل انتھاء مدتھا او قبل تحقق الغرض الذي 
أنشأت من أجلھ.

2- اذا لم یفصل بین أعمال الشركة وأعمالھ الخاصة األخرى.
3- اذا زاول أعماال� لحساب الشركة قبل اكتسابھا الشخصیة االعتباریة.

ویجوز للمالك زیادة رأس المال عن طریق رفع القیمة اإلسمیة للحصص او عن طریق اصدار حصص جدیدة, 
وللمالك ان یقرر تخفیض رأس مال الشركة اذا زاد على حاجتھا او منیت بخسائر لم تبلغ نصف رأس 
المال, وذلك وفقا� لألحكام الواردة بالمادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات.

ویقر مالك رأس المال بأنھ تم الوفاء بكامل راس المال عند التاسیس.

المدیر األول:

الجنسیة تاریخ المیالد اإلسم رقم الھویة

الصفحة 3 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

السعودیة 25/10/1965 بدر ناصر محمد العلیوي ھـ.و : 1012841795

صالحیات المدیر األول:

یحق التوكیل إثبات المبني

یحق التوكیل إدارة أعمالي 
التجاریة

یحق التوكیل حق الرھن

رھن االمالك

ادارة االمالك

یحق التوكیل فك الرھن

یحق التوكیل القبض

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء العقار

شراء وبیع 
وافراغ 

الممتلكات

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع العقار

یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ العقار

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االسھم

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االسھم

یحق التوكیل إدارة السجل 
التجاري

یحق التوكیل إدارة السجالت

یحق التوكیل إدارة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل إدارة شؤون 
المنافذ

یحق التوكیل إستخراج إثبات 
مدیونیة

یحق التوكیل استخراج 
اإلقامات

یحق التوكیل
استخراج 

اإلقامات بدل 
مفقود أو تالف

الصفحة 4 من 22
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الریاضالمركز الرئیسي:
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السعودیة 25/10/1965 بدر ناصر محمد العلیوي ھـ.و : 1012841795

صالحیات المدیر األول:

یحق التوكیل إثبات المبني

یحق التوكیل إدارة أعمالي 
التجاریة

یحق التوكیل حق الرھن

رھن االمالك

ادارة االمالك

یحق التوكیل فك الرھن

یحق التوكیل القبض

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء العقار

شراء وبیع 
وافراغ 

الممتلكات

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع العقار

یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ العقار

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االسھم

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االسھم

یحق التوكیل إدارة السجل 
التجاري

یحق التوكیل إدارة السجالت

یحق التوكیل إدارة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل إدارة شؤون 
المنافذ

یحق التوكیل إستخراج إثبات 
مدیونیة

یحق التوكیل استخراج 
اإلقامات

یحق التوكیل
استخراج 

اإلقامات بدل 
مفقود أو تالف

الصفحة 4 من 22

76665رقم العقد:
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الریاضالمركز الرئیسي:
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یحق التوكیل

استخراج 
البطاقات 
االئتمانیة 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل استخراج 
التأشیرات

یحق التوكیل استخراج 
التراخیص

یحق التوكیل
استخراج 
التراخیص 
وتجدیدھا 

للشركة

یحق التوكیل استخراج السجالت

یحق التوكیل
استخراج السجالت 

التجاریة 
وتجدیدھا 

للشركة

الصحیةاستخراج الكروت یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لتصاریح الصید

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لرخصة القارب

صراف آلياستخراج بطاقات یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
استقدام 
العوائل

یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
الزیارات 
العائلیة

یحق التوكیل
استخراج 

تأشیرات سفر 
بدل تالف أو 

مفقود

حجاستخراج تصاریح یحق التوكیل

یحق التوكیل استخراج تصریح 
صید

یحق التوكیل استخراج تعریف 
بالراتب

یحق التوكیل
استخراج تمدید 

تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل استخراج دفاتر 
شیكات

الصفحة 5 من 22

76665رقم العقد:
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یحق التوكیل استخراج رخص

یحق التوكیل استخراج رخص 
العمل وتجدیدھا

یحق التوكیل استخراج رخص 
تسویر

یحق التوكیل استخراج رخص 
ھدم

یحق التوكیل استخراج رخصة 
قارب

یحق التوكیل
استخراج سجل 
بدل تالف أو 

مفقود

إتمام البناءاستخراج شھادات یحق التوكیل

تالفاستخراج صك بدل یحق التوكیل

مفقوداستخراج صك بدل یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج فسوحات 

البناء 
والترمیم

یحق التوكیل استخراج كشف 
بیانات (برنت)

یحق التوكیل
استخراج كشف 

بیانات العمال 
(برنت)

یحق التوكیل استخراج كشف 
حساب

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل تالف 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل مفقود 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل استخراج مشاھد 
اإلعادة

یحق التوكیل استرداد مبالغ 
التأشیرات

یحق التوكیل استرداد مبلغ 
التاشیرة

یحق التوكیل
استرداد وحدات 

الصنادیق 
االستثماریة
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یحق التوكیل استخراج رخص

یحق التوكیل استخراج رخص 
العمل وتجدیدھا

یحق التوكیل استخراج رخص 
تسویر

یحق التوكیل استخراج رخص 
ھدم

یحق التوكیل استخراج رخصة 
قارب

یحق التوكیل
استخراج سجل 
بدل تالف أو 

مفقود

إتمام البناءاستخراج شھادات یحق التوكیل

تالفاستخراج صك بدل یحق التوكیل

مفقوداستخراج صك بدل یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج فسوحات 

البناء 
والترمیم

یحق التوكیل استخراج كشف 
بیانات (برنت)

یحق التوكیل
استخراج كشف 

بیانات العمال 
(برنت)

یحق التوكیل استخراج كشف 
حساب

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل تالف 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل مفقود 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل استخراج مشاھد 
اإلعادة

یحق التوكیل استرداد مبالغ 
التأشیرات

یحق التوكیل استرداد مبلغ 
التاشیرة

یحق التوكیل
استرداد وحدات 

الصنادیق 
االستثماریة

الصفحة 6 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية2٩٩

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل استرداد وحدات 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل استقدام

یحق التوكیل
استقدام 

العمالة من 
الخارج

یحق التوكیل استالم األجرة

یحق التوكیل استالم األرباح

یحق التوكیل استالم الحواالت 
وصرفھا

یحق التوكیل استالم الرواتب

یحق التوكیل استالم الرواتب 
التقاعدیة

یحق التوكیل استالم الشیكات

یحق التوكیل استالم الصكوك

یحق التوكیل استالم الفائض

یحق التوكیل استالم المكافأة

یحق التوكیل استالم تعویضات 
التأشیرات

یحق التوكیل استالم شھادات 
السعودة

یحق التوكیل استالم شھادات 
المساھمات

یحق التوكیل استالم فائض 
التخصیص

یحق التوكیل استالم قیمة 
األسھم

یحق التوكیل استالم مستحقاتي

یحق التوكیل
استالم مكافأة 
نھایة الخدمة 
والتعویض عن 

اإلجازات

یحق التوكیل استئجار األرض

یحق التوكیل استیراد قوارب

یحق التوكیل اسقاط العمالة

الصفحة 7 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل إصدار الشیكات 
المصدقة

یحق التوكیل
إضافة األبناء 
إلى جواز األب 

أو األم

یحق التوكیل إضافة المولود

یحق التوكیل إضافة تابعین

یحق التوكیل إضافة نشاط

یحق التوكیل إضافة وحذف 
السعودیین

یحق التوكیل إعادة جدولة 
األقساط

یحق التوكیل
اعتماد التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
االشتراك 
بالغرفة 
التجاریة 
وتجدیدھا

یحق التوكیل االشتراك في 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل

االشتراك في 
وحدات الصنادیق 

االستثماریة 
المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل اإلشراف على 
البناء

یحق التوكیل اإلشراف على 
السجالت

یحق التوكیل االعتراض على 
الشیكات

یحق التوكیل االكتتاب

یحق التوكیل
االكتتابات في 

الشركات 
المساھمة

یحق التوكیل اإلیداع في 
الحساب

یحق التوكیل استخراج كشوف 
الحسابات

یحق التوكیلالبنكیة اصدار الشیكات

یحق التوكیل االیداع

الصفحة 8 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣٠٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل إصدار الشیكات 
المصدقة

یحق التوكیل
إضافة األبناء 
إلى جواز األب 

أو األم

یحق التوكیل إضافة المولود

یحق التوكیل إضافة تابعین

یحق التوكیل إضافة نشاط

یحق التوكیل إضافة وحذف 
السعودیین

یحق التوكیل إعادة جدولة 
األقساط

یحق التوكیل
اعتماد التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
االشتراك 
بالغرفة 
التجاریة 
وتجدیدھا

یحق التوكیل االشتراك في 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل

االشتراك في 
وحدات الصنادیق 

االستثماریة 
المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل اإلشراف على 
البناء

یحق التوكیل اإلشراف على 
السجالت

یحق التوكیل االعتراض على 
الشیكات

یحق التوكیل االكتتاب

یحق التوكیل
االكتتابات في 

الشركات 
المساھمة

یحق التوكیل اإلیداع في 
الحساب

یحق التوكیل استخراج كشوف 
الحسابات

یحق التوكیلالبنكیة اصدار الشیكات

یحق التوكیل االیداع

الصفحة 8 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٠١

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل السحب

البنكیة

یحق التوكیل تحدیث الحسابات

یحق التوكیل توقیع عقود 
القروض

یحق التوكیل طلب التسھیالت

یحق التوكیل طلب الضمانات

یحق التوكیل فتح االعتمادات

یحق التوكیل فتح الحسابات

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للمشتري

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للورثة

یحق التوكیل التأجیر

یحق التوكیل التبلیغ عن 
الھروب

یحق التوكیل التبلیغ عن 
ھروب العمالة

یحق التوكیل التجزئة والفرز

یحق التوكیل التحویل من 
الحسابات

یحق التوكیل
التسجیل فى 

الخدمھ 
االلكترونیھ

یحق التوكیل
التسویة 

والتنازل عن 
العمال

یحق التوكیل التنازل عن 
األرض المؤجرة

یحق التوكیل التنازل عن 
االسم التجاري

یحق التوكیل
التنازل عن 

الحصص واألسھم 
من رأس المال

یحق التوكیل التنازل عن 
العقد

یحق التوكیل
التنازل عن 

العالمات 
التجاریة أو 

إلغائھا

یحق التوكیل
التنازل عن 

العالمة 
التجاریة

الصفحة 9 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل التنازل عن 
القرار الزراعي

یحق التوكیل التنازل عن 
النصیب من

یحق التوكیل
التنازل عن 

النقص في 
المساحة

یحق التوكیل
التوقیع على 

جمیع المستندات 
لدى الغرفة 

التجاریة

یحق التوكیل
التوقیع على 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل 
لدى كاتب العدل

یحق التوكیل
التوقیع علي 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل

یحق التوكیل
الدخول في 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل الدخول في 
شركات قائمة

یحق التوكیل الرھن

یحق التوكیل اصدار

الرئیسیة

السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل اصدار

یحق التوكیلالفرعیة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل السحب من 
الحسابات

یحق التوكیل
الشراء وقبول 
اإلفراغ ودفع 

الثمن

یحق التوكیل بیع الحصص

الشركات التي 
تدخل فیھا 

الشركة كشریك
یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل
تمثیل الشركة 

في الشركة 
المساھم فیھا

الصفحة 10 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣٠2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل التنازل عن 
القرار الزراعي

یحق التوكیل التنازل عن 
النصیب من

یحق التوكیل
التنازل عن 

النقص في 
المساحة

یحق التوكیل
التوقیع على 

جمیع المستندات 
لدى الغرفة 

التجاریة

یحق التوكیل
التوقیع على 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل 
لدى كاتب العدل

یحق التوكیل
التوقیع علي 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل

یحق التوكیل
الدخول في 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل الدخول في 
شركات قائمة

یحق التوكیل الرھن

یحق التوكیل اصدار

الرئیسیة

السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل اصدار

یحق التوكیلالفرعیة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل السحب من 
الحسابات

یحق التوكیل
الشراء وقبول 
اإلفراغ ودفع 

الثمن

یحق التوكیل بیع الحصص

الشركات التي 
تدخل فیھا 

الشركة كشریك
یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل
تمثیل الشركة 

في الشركة 
المساھم فیھا

الصفحة 10 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٠٣

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل توقیع عقود 
الشركات الشركات التي 

تدخل فیھا 
یحق التوكیلالشركة كشریك شراء الحصص

یحق التوكیل الغاء  
التأشیرات

یحق التوكیل إلغاء التأشیرة

یحق التوكیل إلغاء التراخیص

یحق التوكیل
إلغاء التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل إلغاء الرخص

یحق التوكیل إلغاء السجل 
التجاري

یحق التوكیل إلغاء السجالت

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب للعمالة

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج النھائي

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل إلغاء تصریح 
الصید

یحق التوكیل إلغاء رخص 
قوارب

یحق التوكیل
إلغاء عقود 

التأسیس ومالحق 
التعدیل

یحق التوكیل إلغاء و فسخ 
عقود التأجیر

یحق التوكیل سماع الدعاوي 
والرد علیھا

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المصالحة

یحق التوكیل رفض وقبول 
التحكیم

یحق التوكیل رفض وقبول 
الصلح

یحق التوكیل االقرار 
واالنكار

یحق التوكیل التنازل

الصفحة 11 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل المرافعھ

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المدافعھ

یحق التوكیل المطالبة

یحق التوكیل المخاصمة

یحق التوكیل التمثیل امام 
كتابات العدل

یحق التوكیل تعیین المحامین

یحق التوكیل تعیین المحكمین

یحق التوكیل الھبة واإلفراغ

یحق التوكیل إنھاء إجراءات 
العامل المتوفى

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة 
المتوفاة

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة لدى 
التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل بناء األرض

یحق التوكیل بیع

یحق التوكیل بیع أسھم

یحق التوكیل
بیع أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
بیع األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
بیع الحصص 

واألسھم واستالم 
القیمة

یحق التوكیل بیع القارب

یحق التوكیل بیع المؤسسة

یحق التوكیل بیع النصیب من

یحق التوكیل بیع فرع الشركة

یحق التوكیل تأجیر

الصفحة 12 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣٠٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل المرافعھ

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المدافعھ

یحق التوكیل المطالبة

یحق التوكیل المخاصمة

یحق التوكیل التمثیل امام 
كتابات العدل

یحق التوكیل تعیین المحامین

یحق التوكیل تعیین المحكمین

یحق التوكیل الھبة واإلفراغ

یحق التوكیل إنھاء إجراءات 
العامل المتوفى

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة 
المتوفاة

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة لدى 
التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل بناء األرض

یحق التوكیل بیع

یحق التوكیل بیع أسھم

یحق التوكیل
بیع أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
بیع األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
بیع الحصص 

واألسھم واستالم 
القیمة

یحق التوكیل بیع القارب

یحق التوكیل بیع المؤسسة

یحق التوكیل بیع النصیب من

یحق التوكیل بیع فرع الشركة

یحق التوكیل تأجیر

الصفحة 12 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٠5

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل التوقیع على 
عقد الشركة

تأسیس الشركات 
بأسم الشركة

یحق التوكیل التوقیع على 
قرارات الشركاء

یحق التوكیل اصدار

السجالت 
یحق التوكیلالتجاریة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل تسجیلھا في 
الوزارة

یحق التوكیل تمثیل امام 
كاتب العدل

یحق التوكیل تأسیس شركة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك  

بالغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

في صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید اإلقامات

یحق التوكیل تجدید التراخیص

یحق التوكیل تجدید الرخص

یحق التوكیل تجدید تصریح 
الصید

یحق التوكیل تجدید رخصة 
قارب

یحق التوكیل تجدید عقود 
األجرة

یحق التوكیل تحدیث البیانات

یحق التوكیل
تحدیث الصك 
وإدخالھ في 

النظام الشامل

یحق التوكیل
تحدیث الصكوك و 

إدخالھا فى 
النظام الشامل

یحق التوكیل تحدیث بیانات 
العمال

یحق التوكیل تحدید رأس 
المال

الصفحة 13 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل
تحویل األراضي 
الزراعیة إلى 

سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة أو 

صناعیة

یحق التوكیل تحویل الراتب

یحق التوكیل تحویل الشركة 
إلى مؤسسة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من تضامنیة الى 
ذات مسؤلیة 

محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من ذات مسئولیة 
محدودة إلى 

مساھمة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من شركة توصیة 
بسیطة إلى ذات 
مسؤولیة محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من مساھمة إلى 

ذات مسئولیة 
محدودة

یحق التوكیل تحویل المؤسسة 
إلى شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
مؤسسة

یحق التوكیل تحویل فرع 
المؤسسة

یحق التوكیل تخطیط األراضي

یحق التوكیل تسجیل الشركة

یحق التوكیل تسجیل العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل
تسجیل الوكاالت 

والعالمات 
التجاریة

یحق التوكیل تصفیة الشركة

الصفحة 14 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣٠٦ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل
تحویل األراضي 
الزراعیة إلى 

سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة أو 

صناعیة

یحق التوكیل تحویل الراتب

یحق التوكیل تحویل الشركة 
إلى مؤسسة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من تضامنیة الى 
ذات مسؤلیة 

محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من ذات مسئولیة 
محدودة إلى 

مساھمة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من شركة توصیة 
بسیطة إلى ذات 
مسؤولیة محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من مساھمة إلى 

ذات مسئولیة 
محدودة

یحق التوكیل تحویل المؤسسة 
إلى شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
مؤسسة

یحق التوكیل تحویل فرع 
المؤسسة

یحق التوكیل تخطیط األراضي

یحق التوكیل تسجیل الشركة

یحق التوكیل تسجیل العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل
تسجیل الوكاالت 

والعالمات 
التجاریة

یحق التوكیل تصفیة الشركة

الصفحة 14 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٠٧

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تصفیة العمالة 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل تصفیة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل تعدیل اسم 
الشركة

یحق التوكیل
تعدیل اسم 

المالك ورقم 
السجل المدني 

الحفیظة

یحق التوكیل تعدیل أغراض 
الشركة

یحق التوكیل تعدیل التراخیص

یحق التوكیل تعدیل الجنسیات

یحق التوكیل

تعدیل الحدود 
واألطوال 
والمساحة 

وأرقام القطع 
والمخططات 
والصكوك 

وتواریخھا 
وأسماء األحیاء

یحق التوكیل تعدیل السجل 
التجاري

یحق التوكیل تعدیل السجالت

یحق التوكیل تعدیل المھن

یحق التوكیل
تعدیل جنسیة 

أحد الشركاء فى 
العقد

یحق التوكیل تعدیل جھة 
القدوم

یحق التوكیل تعیین المدراء 
وعزلھم

یحق التوكیل
تغییر الكیان 

القانوني 
للشركة

یحق التوكیل تفعیل البوابة 
السعودیة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل تنشیط الحسابات

الصفحة 15 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل توقیع 
االتفاقیات

یحق التوكیل
توقیع العقود 

الخاصة بالشركة 
مع الغیر

یحق التوكیل
توقیع العقود 

مع مؤسسات 
البناء 

والمقاولیین

یحق التوكیل توقیع عقد 
اإلیجار

یحق التوكیل توقیع عقود 
األجرة

یحق التوكیل توقیع قرارات 
الشركاء

یحق التوكیل حجز االسم 
التجاري

یحق التوكیل حجز األسماء

یحق التوكیل حضور الجمعیات 
العامة

یحق التوكیل خفض رأس المال

یحق التوكیل
دخول المناقصات 

واستالم 
االستمارات

یحق التوكیل دخول وخروج 
شركاء

یحق التوكیل دمج الصكوك

یحق التوكیل زیادة رأس 
المال

یحق التوكیل شراء

یحق التوكیل شراء أسھم

یحق التوكیل
شراء أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
شراء األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
شراء الحصص 
واألسھم ودفع 

الثمن

یحق التوكیل شراء القوارب

الصفحة 16 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣٠٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل توقیع 
االتفاقیات

یحق التوكیل
توقیع العقود 

الخاصة بالشركة 
مع الغیر

یحق التوكیل
توقیع العقود 

مع مؤسسات 
البناء 

والمقاولیین

یحق التوكیل توقیع عقد 
اإلیجار

یحق التوكیل توقیع عقود 
األجرة

یحق التوكیل توقیع قرارات 
الشركاء

یحق التوكیل حجز االسم 
التجاري

یحق التوكیل حجز األسماء

یحق التوكیل حضور الجمعیات 
العامة

یحق التوكیل خفض رأس المال

یحق التوكیل
دخول المناقصات 

واستالم 
االستمارات

یحق التوكیل دخول وخروج 
شركاء

یحق التوكیل دمج الصكوك

یحق التوكیل زیادة رأس 
المال

یحق التوكیل شراء

یحق التوكیل شراء أسھم

یحق التوكیل
شراء أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
شراء األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
شراء الحصص 
واألسھم ودفع 

الثمن

یحق التوكیل شراء القوارب

الصفحة 16 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٠٩

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل شراء المؤسسة

یحق التوكیل شراء النصیب من

یحق التوكیل صرف الشیكات

یحق التوكیل طلب اعتماد 
بنكي

یحق التوكیل طلب اإلعفاء من 
القروض

یحق التوكیل

طلب القروض 
البنكیة 

المتوافقة مع 
األحكام 

والضوابط 
الشرعیة

یحق التوكیل طلب ضمان بنكي

یحق التوكیل طلب نقاط البیع

یحق التوكیل عمل الخروج 
النھائي

یحق التوكیل عمل خروج وعودة

یحق التوكیل عمل مخطط لألرض 
المملوكة

یحق التوكیل
فتح االشتراك 
لدى الغرفة 

التجاریة

یحق التوكیل فتح الحسابات 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل
فتح الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل فتح الفروع

یحق التوكیل فتح الفروع 
للشركة

یحق التوكیل

فتح المحافظ 
االستثماریة 

بالضوابط 
الشرعیة وتحریر 
وتعدیل وإلغاء 

األوامر

یحق التوكیل فتح المحالت

یحق التوكیل

فتح الملفات 
األساسیة 
والفرعیة 
وتجدیدھا 
وإلغاؤھا

الصفحة 17 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل فتح الملفات 
للشركة

یحق التوكیل فتح حساب 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل فتح صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل فتح فرع 
للترخیص

یحق التوكیل فتح فروع 
للسجالت

یحق التوكیل فتح محل

یحق التوكیل فتح ملف

یحق التوكیل
فصل األبناء من 

جواز األب أو 
األم

یحق التوكیل فك الرھن

یحق التوكیل
قبول التنازل 

عن الحصص 
واألسھم ورأس 

المال

یحق التوكیل قبول التنازل 
واإلفراغ

یحق التوكیل قبول الرھن

یحق التوكیل قبول الھبة 
واإلفراغ

یحق التوكیل
قسمة األسھم بین 
الورثة ونقلھا 

إلى محافظھم

یحق التوكیل
قفل الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل قفل الحسابات 
وتسویتھا

یحق التوكیل مراجعة

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الترحیل 
والوافدین

یحق التوكیل

مراجعة إدارة 
الجودة 

والنوعیة وھیئة 
المواصفات 
والمقاییس

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الحاسب اآللي في 
القوى العاملة

الصفحة 18 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣١٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل فتح الملفات 
للشركة

یحق التوكیل فتح حساب 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل فتح صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل فتح فرع 
للترخیص

یحق التوكیل فتح فروع 
للسجالت

یحق التوكیل فتح محل

یحق التوكیل فتح ملف

یحق التوكیل
فصل األبناء من 

جواز األب أو 
األم

یحق التوكیل فك الرھن

یحق التوكیل
قبول التنازل 

عن الحصص 
واألسھم ورأس 

المال

یحق التوكیل قبول التنازل 
واإلفراغ

یحق التوكیل قبول الرھن

یحق التوكیل قبول الھبة 
واإلفراغ

یحق التوكیل
قسمة األسھم بین 
الورثة ونقلھا 

إلى محافظھم

یحق التوكیل
قفل الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل قفل الحسابات 
وتسویتھا

یحق التوكیل مراجعة

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الترحیل 
والوافدین

یحق التوكیل

مراجعة إدارة 
الجودة 

والنوعیة وھیئة 
المواصفات 
والمقاییس

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الحاسب اآللي في 
القوى العاملة

الصفحة 18 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣١١

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل مراجعة إدارة 
السجالت

یحق التوكیل
مراجعة اإلدارة 
العامة للتخطیط 

العمراني

یحق التوكیل
مراجعة 

التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل مراجعة الدفاع 
المدني

یحق التوكیل مراجعة السفارة

یحق التوكیل

مراجعة الھیئة 
العامة 

لالستثمار 
والتوقیع 

أمامھا

یحق التوكیل مراجعة أمانة

یحق التوكیل

مراجعة شركات 
االتصاالت وتأسیس 

الھواتف 
الثابتة أو 

الجواالت باسم 
الشركة

یحق التوكیل مراجعة شئون 
الخادمات

یحق التوكیل
مراجعة قسم 

المكاتب األھلیة 
لالستقدام

یحق التوكیل
مراجعة كتابة 

العدل أو 
المحكمة لقبول 

إفراغھا

یحق التوكیل مراجعة مصلحة 
الزكاة والدخل

یحق التوكیل مراجعة ھیئة 
سوق المال

یحق التوكیل
مراجعة وزارة 

الزراعة 
ومدیریة 

الزراعة بخصوص

الصفحة 19 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

"المادة الحادیة عشر: مراجعي الحسابات"

یحق التوكیل

نشر عقد 
التأسیس ومالحق 

التعدیل 
وملخصاتھا 
واألنظمة 

األساسیة في 
الجریدة 
الرسمیة

یحق التوكیل نقل األسھم من 
المحفظة

یحق التوكیل نقل الترخیص

یحق التوكیل
نقل الحصص 

واألسھم 
والسندات

یحق التوكیل نقل الرخص

یحق التوكیل نقل السجل 
التجاري

یحق التوكیل نقل السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل نقل القرار 
الزراعي

یحق التوكیل نقل الكفاالت

یحق التوكیل
نقل المعلومات 

وتحدیث 
البیانات

یحق التوكیل نقل رخصة قارب

یحق التوكیل نقل كفالة 
العمالة لنفسھ

یحق التوكیل
نقل ملكیة 
المنشآت 
وتصفیتھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل وذلك للعقارات 
الواقعة

عزل المدیر: یجوز لمالك رأس المال عزل المدیر المعین في عقد الشركة دون إخالل بحقھ في التعویض 
.إذا وقع العزل بغیر مبرر مقبول أو في وقت غیر الئق

الصفحة 20 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣١2 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

"المادة الحادیة عشر: مراجعي الحسابات"

یحق التوكیل

نشر عقد 
التأسیس ومالحق 

التعدیل 
وملخصاتھا 
واألنظمة 

األساسیة في 
الجریدة 
الرسمیة

یحق التوكیل نقل األسھم من 
المحفظة

یحق التوكیل نقل الترخیص

یحق التوكیل
نقل الحصص 

واألسھم 
والسندات

یحق التوكیل نقل الرخص

یحق التوكیل نقل السجل 
التجاري

یحق التوكیل نقل السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل نقل القرار 
الزراعي

یحق التوكیل نقل الكفاالت

یحق التوكیل
نقل المعلومات 

وتحدیث 
البیانات

یحق التوكیل نقل رخصة قارب

یحق التوكیل نقل كفالة 
العمالة لنفسھ

یحق التوكیل
نقل ملكیة 
المنشآت 
وتصفیتھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل وذلك للعقارات 
الواقعة

عزل المدیر: یجوز لمالك رأس المال عزل المدیر المعین في عقد الشركة دون إخالل بحقھ في التعویض 
.إذا وقع العزل بغیر مبرر مقبول أو في وقت غیر الئق

الصفحة 20 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣١٣

العودة إلى جدول المحتويات

"المادة ا الثالثة عشر: السنة المالیة"

"المادة الرابعة عشر: األرباح والخسائر"
 توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة بعد خصم المصروفات العمومیة والتكالیف على النحو التالي: 
1- تجنب الشركة في كل سنة (10%) على األقل من أرباحھا الصافیة، لتكوین احتیاطي نظامي. ویجوز 

لمالك رأس المال أن یقرر وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة. 
2- الباقي یكون من حق مالك رأس المال ما لم یقرر تكوین احیتاطیات أخري أو ترحیل رصید األرباح 

كلیا أو جزئیا للسنة المالیة التالیة. 
3- في حالة تحقیق خسائر یتحملھا المالك من حصصھ في رأس المال أو یتم ترحیلھا للسنة المالیة 

التالیة وال یتم توزیع أرباح إال بعد استھالك تلك الخسارة. 
4- وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالھا، وجب على المدیر/ أو مجلس المدیرین تسجیل ھذه الواقعة 

في السجل التجاري ودعوة المالك لالجتماع خالل مدة ال تزید على تسعین یوما� من تاریخ علمھم ببلوغ 
الخسارة ھذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلھا وفقا� للمادة (الحادیة والثمانون بعد 

المائة). ویجب شھر القرار سواء باستمرار الشركة أو حلھا بالطرق المنصوص علیھا في المادة 
(الثامنة والخمسین بعد المائة) من نظام الشركات. وتعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا أھمل 

المدیر/ أو مجلس المدیرین دعوة المالك أو لم یتخذ المالك قرار باستمرار الشركة أو حلھا.
"المادة الخامسة عشر: إنقضاء الشركة"

تنقضي الشركة بأحد أسباب االنقضاء الواردة في المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركات ومواد ھذا 
العقد وبانقضائھا تدخل في دور التصفیة وفقا ألحكام الباب العاشر من نظام الشركات. مع مراعاة أنھ 

في حالة التصفیة االختیاریة یلتزم اتخاذ اآلتي : 1- إعداد مركز مالي للشركة في تاریخ صدور قرار 
مالك راس المال بحل وتصفیة الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص لھ بالعمل في المملكة العربیة 

السعودیة یثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا ودیونھا تجاه الغیر. 2- سداد كافة حقوق 
الدائنین أو إبرام صلح معھم ، فإن تعذر فال یتم تصفیة الشركة إال بعد صدور قرار من دیون المظالم 

بشھر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنین أو الشركة وفقا� لنظام المحكمة التجاریة.

1- تخضع الشركة لكافة األنظمة ساریة المفعول بالمملكة.
2- كل ما لم یرد بھ النص في ھذا العقد یطبق بشأنھ نظام الشركات ولوائحھ.

یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في 
المملكة تعینھ الجمعیة العامة للشركاء، وتحدد مكافأتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضا� في كل وقت 

تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.
"المادة الثانیة عشر: الجمعیة العامة"

یكون للشركة جمعیة عامة تتكون من مالك رأس المال. وتعقد الجمعیة العامة بدعوة من االدارة ، على 
أن تعقد مرة على األقل في السنة خالل الشھور األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة. وتجوز 
دعوة الجمعیة العامة في كل وقت بناء على طلب المدیرین أو مراجع الحسابات أو من مالك رأس المال. 

ویحرر محضر بخالصة مناقشات الجمعیة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة العامة في سجل خاص 
تعده الشركة لھذا الغرض. ویجب أن یشتمل جدول أعمال الجمعیة العامة للشركاء في اجتماعھا السنوي 
بصفة خاصة على البنود اآلتیة: 1- سماع تقریر المدیرین عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة 

المالیة، وتقریر مراجع الحسابات. 2- مناقشة القوائم المالیة والتصدیق علیھا . 3- تحدید نسبة 
الربح التي توزع على المالك . 4- تعیین المدیر أو مجلس المدیرین وتحدید مكافآتھم. 5ـ- تعیین 

مراجع الحسابات وتحدید أتعابھ.

"المادة السادسة عشر: أحكام عامة

"المادة السابعة عشر: نسخ العقد

تصبح بدایة السنة المالیة للشركة من تاریخ [06/05/1441] ھـ الموافق [01/01/2020] م وتنتھي في 
[10/12/1441] ھـ الموافق [31/07/2020] م وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھرا�.

ب- یُعد  [مدیر الشركة] خالل ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة للشركة میزانیة عمومیة وحساب األرباح 
والخسائر وتقریرا� عن نشاط الشركة ومركزھا المالي, وأن یرسل إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة 

التجارة واإلستثمار بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقریر مراقب الحسابات وذلك خالل شھر من تاریخ 
إعدادھا.

الصفحة 21 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

حرر ھذا العقد من عدد من النسخ استلمھا مالك رأس المال للعمل بموجبھا ولتقدیمھا للجھات المختصة 
لقید الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات.

یقر مالك الشركة وھو بكامل األھلیة المعتبرة شرعا� ونظاما� بموافقتھ على عقد الشركة وأنھ قام 
بمراجعة بنوده واإللتزامات والحقوق التي یتضمنھا بعنایة, وأنھ یقر بصحتھا وعدم مخالفتھا لنظام 

الشركات ویتقدم بھ بطوعھ واختیاره ودون إكراه أو إجبار من أحد, وأنھ مسؤول عن صحة جمیع البیانات 
والمعلومات المدخلة والواردة فیھ ویتحمل المسؤولیة النظامیة وفقا� للمادة الثانیة عشرة بعد 

المائتین من نظام الشركات إذا ثبت خالف ذلك.

الختم

تم تدقیق عقد الشركة واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار.

الصفحة 22 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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العودة إلى جدول المحتويات

حرر ھذا العقد من عدد من النسخ استلمھا مالك رأس المال للعمل بموجبھا ولتقدیمھا للجھات المختصة 
لقید الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات.

یقر مالك الشركة وھو بكامل األھلیة المعتبرة شرعا� ونظاما� بموافقتھ على عقد الشركة وأنھ قام 
بمراجعة بنوده واإللتزامات والحقوق التي یتضمنھا بعنایة, وأنھ یقر بصحتھا وعدم مخالفتھا لنظام 

الشركات ویتقدم بھ بطوعھ واختیاره ودون إكراه أو إجبار من أحد, وأنھ مسؤول عن صحة جمیع البیانات 
والمعلومات المدخلة والواردة فیھ ویتحمل المسؤولیة النظامیة وفقا� للمادة الثانیة عشرة بعد 

المائتین من نظام الشركات إذا ثبت خالف ذلك.

الختم

تم تدقیق عقد الشركة واعتماده من قبل وزارة التجارة واالستثمار.

الصفحة 22 من 22

76665رقم العقد:

2رقم نسخة العقد:

02/07/1441 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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"المادة الثانیة: اسم الشركة"

"المادة األولى: التمھید"

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

مالك راس المال

500000 1000 500 1010206103 شركة المجموعة العربیة 
للتعلیم والتدریب القابضة 
شركة مساھمة سعودیة مقفلة

500000 500 االجمالي

[ 500000 رأس المال السابق : [
الشركاء السابقین : 

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

مالك رأس المال

500000 10 50000 1010206103 شركة المجموعة العربیة 
للتعلیم والتدریب القابضة 
شركة مساھمة سعودیة مقفلة

500000 50000 االجمالي

الشركاء الحالیین : 

[ 500000 رأس المال الحالي: [

لقد سبق لمالك رأس المال (شركة شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة 
سعودیة مقفلة  المقیدة بالسجل التجاري بمدینة الریــاض رقم 1010206103 وتاریخ 18/01/1426 

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل  في الصحیفة رقم [ 1 ] عدد [ 786 ] من المجلد [ 150 ] 
وتاریخ [ 13/09/1425 ]ھـ وكان آخر قرار شركاء تم إثباتھ لدى كاتب عدل في الصك رقم [ 35429744 ] 

وتاریخ [ 09/04/1435 ]ھـ ) تأسیس شركة [شركة نبعة التعلیمیة (شركة شخص واحد)] [ذات مسؤولیة 
محدودة] والمقیدة بالسجل التجاري رقم [1010256096] وتاریخ [09/09/1429]ھـ وحیث رغب مالك رأس 
المال بتعدیل عقد التأسیس وذلك وفقا� لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاریخ 

1437/1/28 ھـ ولوائحھ وفقا� للشروط واألحكام التالیة:

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتاب العدل في الصحیفة رقم [ 145 ] عدد[ 832 ] من المجلد [ 30 ] 
وتاریخ: [ 06/03/1432 ] ھـ

وكان قد تم تدقیق آخر قرار شركاء للشركة واعتماده من قبل وزارة التجارة

.یعتبر ھذا التمھید جزء ال یتجزأ من العقد

وحیث رغب الشركاء بتعدیل قیمة الحصة من 1000لایر  الى10لایر وعدد الحصص من 500 حصة إلى:50000حصة

وحیث رغب مالك رأس المال بتعدیل عقد الشركة ، وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/3 بتاریخ 1437/01/28 ھـ ولوائحھ، ووفقا للشروط واألحكام التالیة :

وحیث رغب مالك رأس المال بتعدیل عقد تأسیس الشركة

وقد تم تعدیل اسم الطرف األول من المجموعة العربیةللتعلیم والتدریب القابضة إلى شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة

الصفحة 1 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

اسم الشركة ھو:[ شركة نبعة التعلیمیة (شركة شخص واحد) ] [ ذات مسؤولیة محدودة ]

"المادة الثالثة: أغراض الشركة"
الفئةتحدد اغراض الشركة بالتالي: الباب

التعلیم قبل اإلبتدائي والتعلیم اإلبتدائي التعلیم
التعلیم الثانوي العام

التعلیم في مجال الریاضة والترفیة
أنواع التعلیم األخرى غیر المصن�فة في موضع آخر

أنشطة دعم التعلیم
وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة 

إن وجدت.

"المادة الرابعة: المشاركة واالندماج"

یجوز للشركة إنشاء شركات بمفردھا كما یجوز لھا تمتلك األسھم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج 
معھا ولھا حق االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات المساھمة أو ذات المسئولیة المحدودة وذلك بعد 
استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن. كما یجوز للشركة أن تتصرف في األسھم 

أو الحصص على أال یشمل ذلك الوساطة في تداولھا.

"المادة الخامسة: المركز الرئیسي للشركة"
یكون المركز الرئیسي للشركة في مدینة [الریاض] وللشركة الحق في افتتاح فروع لھا داخل وخارج 

المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك [بقرار االدارة].

"المادة السادسة: مدة الشركة"
تأسست الشركة لمدة [99] عاما� تبدأ من تاریخ التأشیر بالسجل التجاري ویجوز مد أجل الشركة قبل 

انقضائھ مدة أخرى بقرار من المالك لرأس المال.

"المادة السابعة: رأس المال"

حدد رأس مال الشركة بـ [500000] لایر [خمسمائة  ألف  ] لایر سعودي مقسمھ إلى [50000] حصة (نقدیة / 
عینیة) متساویة القیمة وقیمة كل حصة [10] لایر سعودي.

إجمالى قیمة الحصص قیمة كل حصة الحصص العینیة الحصص النقدیة الشریك
500000 10 0 50000 شركة المجموعة 

العربیة للتعلیم 
والتدریب القابضة 

شركة مساھمة سعودیة 
مقفلة

500000 0 50000 المجموع

"المادة الثامنة: ملكیة رأس المال"

ویقر مالك رأس المال بأنھ تم الوفاء بكامل راس المال عند التاسیس.

الصفحة 2 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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اسم الشركة ھو:[ شركة نبعة التعلیمیة (شركة شخص واحد) ] [ ذات مسؤولیة محدودة ]

"المادة الثالثة: أغراض الشركة"
الفئةتحدد اغراض الشركة بالتالي: الباب

التعلیم قبل اإلبتدائي والتعلیم اإلبتدائي التعلیم
التعلیم الثانوي العام

التعلیم في مجال الریاضة والترفیة
أنواع التعلیم األخرى غیر المصن�فة في موضع آخر

أنشطة دعم التعلیم
وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة 

إن وجدت.

"المادة الرابعة: المشاركة واالندماج"

یجوز للشركة إنشاء شركات بمفردھا كما یجوز لھا تمتلك األسھم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج 
معھا ولھا حق االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات المساھمة أو ذات المسئولیة المحدودة وذلك بعد 
استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن. كما یجوز للشركة أن تتصرف في األسھم 

أو الحصص على أال یشمل ذلك الوساطة في تداولھا.

"المادة الخامسة: المركز الرئیسي للشركة"
یكون المركز الرئیسي للشركة في مدینة [الریاض] وللشركة الحق في افتتاح فروع لھا داخل وخارج 

المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك [بقرار االدارة].

"المادة السادسة: مدة الشركة"
تأسست الشركة لمدة [99] عاما� تبدأ من تاریخ التأشیر بالسجل التجاري ویجوز مد أجل الشركة قبل 

انقضائھ مدة أخرى بقرار من المالك لرأس المال.

"المادة السابعة: رأس المال"

حدد رأس مال الشركة بـ [500000] لایر [خمسمائة  ألف  ] لایر سعودي مقسمھ إلى [50000] حصة (نقدیة / 
عینیة) متساویة القیمة وقیمة كل حصة [10] لایر سعودي.

إجمالى قیمة الحصص قیمة كل حصة الحصص العینیة الحصص النقدیة الشریك
500000 10 0 50000 شركة المجموعة 

العربیة للتعلیم 
والتدریب القابضة 

شركة مساھمة سعودیة 
مقفلة

500000 0 50000 المجموع

"المادة الثامنة: ملكیة رأس المال"

ویقر مالك رأس المال بأنھ تم الوفاء بكامل راس المال عند التاسیس.

الصفحة 2 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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"المادة التاسعة: إدارة الشركة"
- یدیر الشركة مدیر یحدد في عقد الشركة وتكون صالحیاتة كالتالي:. 

تقتصر مسؤولیة مالك رأس المال على ما خصصھ من مال لیكون رأس مال للشركة , ویكون مالك رأس مال 
الشركة مسؤوال� في أموالھ الخاصة عن إلتزامات الشركة في مواجھة الغیر الذي تعامل معھ بإسم الشركة 

في األحوال اآلتیة :
1- اذا قام بسوء نیة بتصفیة شركتھ , أو وقف نشاطھ قبل انتھاء مدتھا او قبل تحقق الغرض الذي 

أنشأت من أجلھ.
2- اذا لم یفصل بین أعمال الشركة وأعمالھ الخاصة األخرى.

3- اذا زاول أعماال� لحساب الشركة قبل اكتسابھا الشخصیة االعتباریة.

ویجوز للمالك زیادة رأس المال عن طریق رفع القیمة اإلسمیة للحصص او عن طریق اصدار حصص جدیدة, 
وللمالك ان یقرر تخفیض رأس مال الشركة اذا زاد على حاجتھا او منیت بخسائر لم تبلغ نصف رأس 
المال, وذلك وفقا� لألحكام الواردة بالمادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات.

المدیر األول:

الجنسیة تاریخ المیالد اإلسم رقم الھویة

السعودیة 25/10/1965 بدر ناصر محمد العلیوي ھـ.و : 1012841795

صالحیات المدیر األول:

- ویمارس المدیر صالحیاتھ منفردا�

یحق التوكیل إثبات المبني

یحق التوكیل إدارة أعمالي 
التجاریة

یحق التوكیل حق الرھن

رھن االمالك

ادارة االمالك

یحق التوكیل فك الرھن

یحق التوكیل القبض

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء العقار

شراء وبیع 
وافراغ 

الممتلكات

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع العقار

یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ العقار

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ االراضي

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االسھم

الصفحة 3 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االسھم ادارة االمالك

یحق التوكیل إدارة السجل 
التجاري

یحق التوكیل إدارة السجالت

یحق التوكیل إدارة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل إدارة شؤون 
المنافذ

یحق التوكیل إستخراج إثبات 
مدیونیة

یحق التوكیل استخراج 
اإلقامات

یحق التوكیل
استخراج 

اإلقامات بدل 
مفقود أو تالف

یحق التوكیل

استخراج 
البطاقات 
االئتمانیة 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل استخراج 
التأشیرات

یحق التوكیل استخراج 
التراخیص

یحق التوكیل
استخراج 
التراخیص 
وتجدیدھا 

للشركة

یحق التوكیل استخراج السجالت

یحق التوكیل
استخراج السجالت 

التجاریة 
وتجدیدھا 

للشركة

الصحیةاستخراج الكروت یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لتصاریح الصید

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لرخصة القارب

صراف آلياستخراج بطاقات یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
استقدام 
العوائل

الصفحة 4 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣١٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االسھم ادارة االمالك

یحق التوكیل إدارة السجل 
التجاري

یحق التوكیل إدارة السجالت

یحق التوكیل إدارة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل إدارة شؤون 
المنافذ

یحق التوكیل إستخراج إثبات 
مدیونیة

یحق التوكیل استخراج 
اإلقامات

یحق التوكیل
استخراج 

اإلقامات بدل 
مفقود أو تالف

یحق التوكیل

استخراج 
البطاقات 
االئتمانیة 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل استخراج 
التأشیرات

یحق التوكیل استخراج 
التراخیص

یحق التوكیل
استخراج 
التراخیص 
وتجدیدھا 

للشركة

یحق التوكیل استخراج السجالت

یحق التوكیل
استخراج السجالت 

التجاریة 
وتجدیدھا 

للشركة

الصحیةاستخراج الكروت یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لتصاریح الصید

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لرخصة القارب

صراف آلياستخراج بطاقات یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
استقدام 
العوائل

الصفحة 4 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣١٩

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
الزیارات 
العائلیة

یحق التوكیل
استخراج 

تأشیرات سفر 
بدل تالف أو 

مفقود

حجاستخراج تصاریح یحق التوكیل

یحق التوكیل استخراج تصریح 
صید

یحق التوكیل استخراج تعریف 
بالراتب

یحق التوكیل
استخراج تمدید 

تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل استخراج دفاتر 
شیكات

یحق التوكیل استخراج رخص

یحق التوكیل استخراج رخص 
العمل وتجدیدھا

یحق التوكیل استخراج رخص 
تسویر

یحق التوكیل استخراج رخص 
ھدم

یحق التوكیل استخراج رخصة 
قارب

یحق التوكیل
استخراج سجل 
بدل تالف أو 

مفقود

إتمام البناءاستخراج شھادات یحق التوكیل

تالفاستخراج صك بدل یحق التوكیل

مفقوداستخراج صك بدل یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج فسوحات 

البناء 
والترمیم

یحق التوكیل استخراج كشف 
بیانات (برنت)

یحق التوكیل
استخراج كشف 

بیانات العمال 
(برنت)

الصفحة 5 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل استخراج كشف 
حساب

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل تالف 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل مفقود 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل استخراج مشاھد 
اإلعادة

یحق التوكیل استرداد مبالغ 
التأشیرات

یحق التوكیل استرداد مبلغ 
التاشیرة

یحق التوكیل
استرداد وحدات 

الصنادیق 
االستثماریة

یحق التوكیل استرداد وحدات 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل استقدام

یحق التوكیل
استقدام 

العمالة من 
الخارج

یحق التوكیل استالم األجرة

یحق التوكیل استالم األرباح

یحق التوكیل استالم الحواالت 
وصرفھا

یحق التوكیل استالم الرواتب

یحق التوكیل استالم الرواتب 
التقاعدیة

یحق التوكیل استالم الشیكات

یحق التوكیل استالم الصكوك

یحق التوكیل استالم الفائض

یحق التوكیل استالم المكافأة

یحق التوكیل استالم تعویضات 
التأشیرات

یحق التوكیل استالم شھادات 
السعودة

الصفحة 6 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣2٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل استخراج كشف 
حساب

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل تالف 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل مفقود 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل استخراج مشاھد 
اإلعادة

یحق التوكیل استرداد مبالغ 
التأشیرات

یحق التوكیل استرداد مبلغ 
التاشیرة

یحق التوكیل
استرداد وحدات 

الصنادیق 
االستثماریة

یحق التوكیل استرداد وحدات 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل استقدام

یحق التوكیل
استقدام 

العمالة من 
الخارج

یحق التوكیل استالم األجرة

یحق التوكیل استالم األرباح

یحق التوكیل استالم الحواالت 
وصرفھا

یحق التوكیل استالم الرواتب

یحق التوكیل استالم الرواتب 
التقاعدیة

یحق التوكیل استالم الشیكات

یحق التوكیل استالم الصكوك

یحق التوكیل استالم الفائض

یحق التوكیل استالم المكافأة

یحق التوكیل استالم تعویضات 
التأشیرات

یحق التوكیل استالم شھادات 
السعودة

الصفحة 6 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣2١

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل استالم شھادات 
المساھمات

یحق التوكیل استالم فائض 
التخصیص

یحق التوكیل استالم قیمة 
األسھم

یحق التوكیل استالم مستحقاتي

یحق التوكیل
استالم مكافأة 
نھایة الخدمة 
والتعویض عن 

اإلجازات

یحق التوكیل استئجار األرض

یحق التوكیل استیراد قوارب

یحق التوكیل اسقاط العمالة

یحق التوكیل إصدار الشیكات 
المصدقة

یحق التوكیل
إضافة األبناء 
إلى جواز األب 

أو األم

یحق التوكیل إضافة المولود

یحق التوكیل إضافة تابعین

یحق التوكیل إضافة نشاط

یحق التوكیل إضافة وحذف 
السعودیین

یحق التوكیل إعادة جدولة 
األقساط

یحق التوكیل
اعتماد التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
االشتراك 
بالغرفة 
التجاریة 
وتجدیدھا

یحق التوكیل االشتراك في 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل

االشتراك في 
وحدات الصنادیق 

االستثماریة 
المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

الصفحة 7 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل اإلشراف على 
البناء

یحق التوكیل اإلشراف على 
السجالت

یحق التوكیل االعتراض على 
الشیكات

یحق التوكیل االكتتاب

یحق التوكیل
االكتتابات في 

الشركات 
المساھمة

یحق التوكیل اإلیداع في 
الحساب

یحق التوكیل استخراج كشوف 
الحسابات

البنكیة

یحق التوكیل اصدار الشیكات

یحق التوكیل االیداع

یحق التوكیل السحب

یحق التوكیل تحدیث الحسابات

یحق التوكیل توقیع عقود 
القروض

یحق التوكیل طلب التسھیالت

یحق التوكیل طلب الضمانات

یحق التوكیل فتح االعتمادات

یحق التوكیل فتح الحسابات

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للمشتري

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للورثة

یحق التوكیل التأجیر

یحق التوكیل التبلیغ عن 
الھروب

یحق التوكیل التبلیغ عن 
ھروب العمالة

یحق التوكیل التجزئة والفرز

یحق التوكیل التحویل من 
الحسابات

الصفحة 8 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣22 تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل اإلشراف على 
البناء

یحق التوكیل اإلشراف على 
السجالت

یحق التوكیل االعتراض على 
الشیكات

یحق التوكیل االكتتاب

یحق التوكیل
االكتتابات في 

الشركات 
المساھمة

یحق التوكیل اإلیداع في 
الحساب

یحق التوكیل استخراج كشوف 
الحسابات

البنكیة

یحق التوكیل اصدار الشیكات

یحق التوكیل االیداع

یحق التوكیل السحب

یحق التوكیل تحدیث الحسابات

یحق التوكیل توقیع عقود 
القروض

یحق التوكیل طلب التسھیالت

یحق التوكیل طلب الضمانات

یحق التوكیل فتح االعتمادات

یحق التوكیل فتح الحسابات

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للمشتري

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للورثة

یحق التوكیل التأجیر

یحق التوكیل التبلیغ عن 
الھروب

یحق التوكیل التبلیغ عن 
ھروب العمالة

یحق التوكیل التجزئة والفرز

یحق التوكیل التحویل من 
الحسابات

الصفحة 8 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣2٣

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل
التسجیل فى 

الخدمھ 
االلكترونیھ

یحق التوكیل
التسویة 

والتنازل عن 
العمال

یحق التوكیل التنازل عن 
األرض المؤجرة

یحق التوكیل التنازل عن 
االسم التجاري

یحق التوكیل
التنازل عن 

الحصص واألسھم 
من رأس المال

یحق التوكیل التنازل عن 
العقد

یحق التوكیل
التنازل عن 

العالمات 
التجاریة أو 

إلغائھا

یحق التوكیل
التنازل عن 

العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل التنازل عن 
القرار الزراعي

یحق التوكیل التنازل عن 
النصیب من

یحق التوكیل
التنازل عن 

النقص في 
المساحة

یحق التوكیل
التوقیع على 

جمیع المستندات 
لدى الغرفة 

التجاریة

یحق التوكیل
التوقیع على 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل 
لدى كاتب العدل

یحق التوكیل
التوقیع علي 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل

یحق التوكیل
الدخول في 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل الدخول في 
شركات قائمة

یحق التوكیل الرھن

یحق التوكیل اصدار
الرئیسیة السجالت 

التجاریة
یحق التوكیل تجدید

الصفحة 9 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل شطب الرئیسیة

السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل اصدار

یحق التوكیلالفرعیة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل السحب من 
الحسابات

یحق التوكیل
الشراء وقبول 
اإلفراغ ودفع 

الثمن

یحق التوكیل بیع الحصص

الشركات التي 
تدخل فیھا 

الشركة كشریك

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل
تمثیل الشركة 

في الشركة 
المساھم فیھا

یحق التوكیل توقیع عقود 
الشركات

یحق التوكیل شراء الحصص

یحق التوكیل الغاء  
التأشیرات

یحق التوكیل إلغاء التأشیرة

یحق التوكیل إلغاء التراخیص

یحق التوكیل
إلغاء التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل إلغاء الرخص

یحق التوكیل إلغاء السجل 
التجاري

یحق التوكیل إلغاء السجالت

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب للعمالة

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج النھائي

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل إلغاء تصریح 
الصید

الصفحة 10 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣2٤ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل شطب الرئیسیة

السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل اصدار

یحق التوكیلالفرعیة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل السحب من 
الحسابات

یحق التوكیل
الشراء وقبول 
اإلفراغ ودفع 

الثمن

یحق التوكیل بیع الحصص

الشركات التي 
تدخل فیھا 

الشركة كشریك

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل
تمثیل الشركة 

في الشركة 
المساھم فیھا

یحق التوكیل توقیع عقود 
الشركات

یحق التوكیل شراء الحصص

یحق التوكیل الغاء  
التأشیرات

یحق التوكیل إلغاء التأشیرة

یحق التوكیل إلغاء التراخیص

یحق التوكیل
إلغاء التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل إلغاء الرخص

یحق التوكیل إلغاء السجل 
التجاري

یحق التوكیل إلغاء السجالت

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب للعمالة

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج النھائي

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل إلغاء تصریح 
الصید

الصفحة 10 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣25

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل إلغاء رخص 
قوارب

یحق التوكیل
إلغاء عقود 

التأسیس ومالحق 
التعدیل

یحق التوكیل إلغاء و فسخ 
عقود التأجیر

یحق التوكیل سماع الدعاوي 
والرد علیھا

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المصالحة

یحق التوكیل رفض وقبول 
التحكیم

یحق التوكیل رفض وقبول 
الصلح

یحق التوكیل االقرار 
واالنكار

یحق التوكیل التنازل

یحق التوكیل المرافعھ

یحق التوكیل المدافعھ

یحق التوكیل المطالبة

یحق التوكیل المخاصمة

یحق التوكیل التمثیل امام 
كتابات العدل

یحق التوكیل تعیین المحامین

یحق التوكیل تعیین المحكمین

یحق التوكیل الھبة واإلفراغ

یحق التوكیل إنھاء إجراءات 
العامل المتوفى

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة 
المتوفاة

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة لدى 
التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل بناء األرض

یحق التوكیل بیع

الصفحة 11 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل بیع أسھم

یحق التوكیل
بیع أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
بیع األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
بیع الحصص 

واألسھم واستالم 
القیمة

یحق التوكیل بیع القارب

یحق التوكیل بیع المؤسسة

یحق التوكیل بیع النصیب من

یحق التوكیل بیع فرع الشركة

یحق التوكیل تأجیر

یحق التوكیل التوقیع على 
عقد الشركة

تأسیس الشركات 
بأسم الشركة

یحق التوكیل التوقیع على 
قرارات الشركاء

یحق التوكیل اصدار

السجالت 
یحق التوكیلالتجاریة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل تسجیلھا في 
الوزارة

یحق التوكیل تمثیل امام 
كاتب العدل

یحق التوكیل تأسیس شركة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك  

بالغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

في صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید اإلقامات

یحق التوكیل تجدید التراخیص

الصفحة 12 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣2٦ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل بیع أسھم

یحق التوكیل
بیع أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
بیع األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
بیع الحصص 

واألسھم واستالم 
القیمة

یحق التوكیل بیع القارب

یحق التوكیل بیع المؤسسة

یحق التوكیل بیع النصیب من

یحق التوكیل بیع فرع الشركة

یحق التوكیل تأجیر

یحق التوكیل التوقیع على 
عقد الشركة

تأسیس الشركات 
بأسم الشركة

یحق التوكیل التوقیع على 
قرارات الشركاء

یحق التوكیل اصدار

السجالت 
یحق التوكیلالتجاریة تجدید

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل تسجیلھا في 
الوزارة

یحق التوكیل تمثیل امام 
كاتب العدل

یحق التوكیل تأسیس شركة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك  

بالغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

في صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید اإلقامات

یحق التوكیل تجدید التراخیص

الصفحة 12 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣2٧

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تجدید الرخص

یحق التوكیل تجدید تصریح 
الصید

یحق التوكیل تجدید رخصة 
قارب

یحق التوكیل تجدید عقود 
األجرة

یحق التوكیل تحدیث البیانات

یحق التوكیل
تحدیث الصك 
وإدخالھ في 

النظام الشامل

یحق التوكیل
تحدیث الصكوك و 

إدخالھا فى 
النظام الشامل

یحق التوكیل تحدیث بیانات 
العمال

یحق التوكیل تحدید رأس 
المال

یحق التوكیل
تحویل األراضي 
الزراعیة إلى 

سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة أو 

صناعیة

یحق التوكیل تحویل الراتب

یحق التوكیل تحویل الشركة 
إلى مؤسسة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من تضامنیة الى 
ذات مسؤلیة 

محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من ذات مسئولیة 
محدودة إلى 

مساھمة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من شركة توصیة 
بسیطة إلى ذات 
مسؤولیة محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من مساھمة إلى 

ذات مسئولیة 
محدودة

الصفحة 13 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل تحویل المؤسسة 
إلى شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
مؤسسة

یحق التوكیل تحویل فرع 
المؤسسة

یحق التوكیل تخطیط األراضي

یحق التوكیل تسجیل الشركة

یحق التوكیل تسجیل العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل
تسجیل الوكاالت 

والعالمات 
التجاریة

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل تصفیة العمالة 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل تصفیة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل تعدیل اسم 
الشركة

یحق التوكیل
تعدیل اسم 

المالك ورقم 
السجل المدني 

الحفیظة

یحق التوكیل تعدیل أغراض 
الشركة

یحق التوكیل تعدیل التراخیص

یحق التوكیل تعدیل الجنسیات

یحق التوكیل

تعدیل الحدود 
واألطوال 
والمساحة 

وأرقام القطع 
والمخططات 
والصكوك 

وتواریخھا 
وأسماء األحیاء

یحق التوكیل تعدیل السجل 
التجاري

یحق التوكیل تعدیل السجالت

یحق التوكیل تعدیل المھن

الصفحة 14 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣2٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تحویل المؤسسة 
إلى شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
مؤسسة

یحق التوكیل تحویل فرع 
المؤسسة

یحق التوكیل تخطیط األراضي

یحق التوكیل تسجیل الشركة

یحق التوكیل تسجیل العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل
تسجیل الوكاالت 

والعالمات 
التجاریة

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل تصفیة العمالة 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل تصفیة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل تعدیل اسم 
الشركة

یحق التوكیل
تعدیل اسم 

المالك ورقم 
السجل المدني 

الحفیظة

یحق التوكیل تعدیل أغراض 
الشركة

یحق التوكیل تعدیل التراخیص

یحق التوكیل تعدیل الجنسیات

یحق التوكیل

تعدیل الحدود 
واألطوال 
والمساحة 

وأرقام القطع 
والمخططات 
والصكوك 

وتواریخھا 
وأسماء األحیاء

یحق التوكیل تعدیل السجل 
التجاري

یحق التوكیل تعدیل السجالت

یحق التوكیل تعدیل المھن

الصفحة 14 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣2٩

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تعدیل المھن

یحق التوكیل
تعدیل جنسیة 

أحد الشركاء فى 
العقد

یحق التوكیل تعدیل جھة 
القدوم

یحق التوكیل تعیین المدراء 
وعزلھم

یحق التوكیل
تغییر الكیان 

القانوني 
للشركة

یحق التوكیل تفعیل البوابة 
السعودیة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل تنشیط الحسابات

یحق التوكیل توقیع 
االتفاقیات

یحق التوكیل
توقیع العقود 

الخاصة بالشركة 
مع الغیر

یحق التوكیل
توقیع العقود 

مع مؤسسات 
البناء 

والمقاولیین

یحق التوكیل توقیع عقد 
اإلیجار

یحق التوكیل توقیع عقود 
األجرة

یحق التوكیل توقیع قرارات 
الشركاء

یحق التوكیل حجز االسم 
التجاري

یحق التوكیل حجز األسماء

یحق التوكیل حضور الجمعیات 
العامة

یحق التوكیل خفض رأس المال

یحق التوكیل
دخول المناقصات 

واستالم 
االستمارات

الصفحة 15 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل دخول وخروج 
شركاء

یحق التوكیل دمج الصكوك

یحق التوكیل زیادة رأس 
المال

یحق التوكیل شراء

یحق التوكیل شراء أسھم

یحق التوكیل
شراء أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
شراء األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
شراء الحصص 
واألسھم ودفع 

الثمن

یحق التوكیل شراء القوارب

یحق التوكیل شراء المؤسسة

یحق التوكیل شراء النصیب من

یحق التوكیل صرف الشیكات

یحق التوكیل طلب اعتماد 
بنكي

یحق التوكیل طلب اإلعفاء من 
القروض

یحق التوكیل

طلب القروض 
البنكیة 

المتوافقة مع 
األحكام 

والضوابط 
الشرعیة

یحق التوكیل طلب ضمان بنكي

یحق التوكیل طلب نقاط البیع

یحق التوكیل عمل الخروج 
النھائي

یحق التوكیل عمل خروج وعودة

یحق التوكیل عمل مخطط لألرض 
المملوكة

یحق التوكیل
فتح االشتراك 
لدى الغرفة 

التجاریة

الصفحة 16 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



٣٣٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل دخول وخروج 
شركاء

یحق التوكیل دمج الصكوك

یحق التوكیل زیادة رأس 
المال

یحق التوكیل شراء

یحق التوكیل شراء أسھم

یحق التوكیل
شراء أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
شراء األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
شراء الحصص 
واألسھم ودفع 

الثمن

یحق التوكیل شراء القوارب

یحق التوكیل شراء المؤسسة

یحق التوكیل شراء النصیب من

یحق التوكیل صرف الشیكات

یحق التوكیل طلب اعتماد 
بنكي

یحق التوكیل طلب اإلعفاء من 
القروض

یحق التوكیل

طلب القروض 
البنكیة 

المتوافقة مع 
األحكام 

والضوابط 
الشرعیة

یحق التوكیل طلب ضمان بنكي

یحق التوكیل طلب نقاط البیع

یحق التوكیل عمل الخروج 
النھائي

یحق التوكیل عمل خروج وعودة

یحق التوكیل عمل مخطط لألرض 
المملوكة

یحق التوكیل
فتح االشتراك 
لدى الغرفة 

التجاریة

الصفحة 16 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000



تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٣١

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل فتح الحسابات 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل
فتح الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل فتح الفروع

یحق التوكیل فتح الفروع 
للشركة

یحق التوكیل

فتح المحافظ 
االستثماریة 

بالضوابط 
الشرعیة وتحریر 
وتعدیل وإلغاء 

األوامر

یحق التوكیل فتح المحالت

یحق التوكیل

فتح الملفات 
األساسیة 
والفرعیة 
وتجدیدھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل فتح الملفات 
للشركة

یحق التوكیل فتح حساب 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل فتح صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل فتح فرع 
للترخیص

یحق التوكیل فتح فروع 
للسجالت

یحق التوكیل فتح محل

یحق التوكیل فتح ملف

یحق التوكیل
فصل األبناء من 

جواز األب أو 
األم

یحق التوكیل فك الرھن

یحق التوكیل
قبول التنازل 

عن الحصص 
واألسھم ورأس 

المال

یحق التوكیل قبول التنازل 
واإلفراغ

یحق التوكیل قبول الرھن

یحق التوكیل قبول الھبة 
واإلفراغ

الصفحة 17 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل
قسمة األسھم بین 
الورثة ونقلھا 

إلى محافظھم

یحق التوكیل
قفل الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل قفل الحسابات 
وتسویتھا

یحق التوكیل مراجعة

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الترحیل 
والوافدین

یحق التوكیل

مراجعة إدارة 
الجودة 

والنوعیة وھیئة 
المواصفات 
والمقاییس

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الحاسب اآللي في 
القوى العاملة

یحق التوكیل مراجعة إدارة 
السجالت

یحق التوكیل
مراجعة اإلدارة 
العامة للتخطیط 

العمراني

یحق التوكیل
مراجعة 

التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل مراجعة الدفاع 
المدني

یحق التوكیل مراجعة السفارة

یحق التوكیل

مراجعة الھیئة 
العامة 

لالستثمار 
والتوقیع 

أمامھا

یحق التوكیل مراجعة أمانة

یحق التوكیل

مراجعة شركات 
االتصاالت وتأسیس 

الھواتف 
الثابتة أو 

الجواالت باسم 
الشركة

یحق التوكیل مراجعة شئون 
الخادمات

الصفحة 18 من 22

76665رقم العقد:
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22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
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یحق التوكیل
قسمة األسھم بین 
الورثة ونقلھا 

إلى محافظھم

یحق التوكیل
قفل الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل قفل الحسابات 
وتسویتھا

یحق التوكیل مراجعة

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الترحیل 
والوافدین

یحق التوكیل

مراجعة إدارة 
الجودة 

والنوعیة وھیئة 
المواصفات 
والمقاییس

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الحاسب اآللي في 
القوى العاملة

یحق التوكیل مراجعة إدارة 
السجالت

یحق التوكیل
مراجعة اإلدارة 
العامة للتخطیط 

العمراني

یحق التوكیل
مراجعة 

التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل مراجعة الدفاع 
المدني

یحق التوكیل مراجعة السفارة

یحق التوكیل

مراجعة الھیئة 
العامة 

لالستثمار 
والتوقیع 

أمامھا

یحق التوكیل مراجعة أمانة

یحق التوكیل

مراجعة شركات 
االتصاالت وتأسیس 

الھواتف 
الثابتة أو 

الجواالت باسم 
الشركة

یحق التوكیل مراجعة شئون 
الخادمات

الصفحة 18 من 22
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4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
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یحق التوكیل
مراجعة قسم 

المكاتب األھلیة 
لالستقدام

یحق التوكیل
مراجعة كتابة 

العدل أو 
المحكمة لقبول 

إفراغھا

یحق التوكیل مراجعة مصلحة 
الزكاة والدخل

یحق التوكیل مراجعة ھیئة 
سوق المال

یحق التوكیل
مراجعة وزارة 

الزراعة 
ومدیریة 

الزراعة بخصوص

یحق التوكیل

نشر عقد 
التأسیس ومالحق 

التعدیل 
وملخصاتھا 
واألنظمة 

األساسیة في 
الجریدة 
الرسمیة

یحق التوكیل نقل األسھم من 
المحفظة

یحق التوكیل نقل الترخیص

یحق التوكیل
نقل الحصص 

واألسھم 
والسندات

یحق التوكیل نقل الرخص

یحق التوكیل نقل السجل 
التجاري

یحق التوكیل نقل السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل نقل القرار 
الزراعي

یحق التوكیل نقل الكفاالت

یحق التوكیل
نقل المعلومات 

وتحدیث 
البیانات

یحق التوكیل نقل رخصة قارب

یحق التوكیل نقل كفالة 
العمالة لنفسھ

الصفحة 19 من 22

76665رقم العقد:
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"المادة االثانیة عشر: السنة المالیة"

"المادة الثالثة عشر: األرباح والخسائر"

"المادة العاشرة: مراجعي الحسابات"
یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في 

المملكة تعینھ الجمعیة العامة للشركاء، وتحدد مكافأتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضا� في كل وقت 
تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.

"المادة الحادیة عشر: الجمعیة العامة"
یكون للشركة جمعیة عامة تتكون من مالك رأس المال. وتعقد الجمعیة العامة بدعوة من االدارة ، على 
أن تعقد مرة على األقل في السنة خالل الشھور األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة. وتجوز 
دعوة الجمعیة العامة في كل وقت بناء على طلب المدیرین أو مراجع الحسابات أو من مالك رأس المال. 

ویحرر محضر بخالصة مناقشات الجمعیة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة العامة في سجل خاص 
تعده الشركة لھذا الغرض. ویجب أن یشتمل جدول أعمال الجمعیة العامة للشركاء في اجتماعھا السنوي 
بصفة خاصة على البنود اآلتیة: 1- سماع تقریر المدیرین عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة 

المالیة، وتقریر مراجع الحسابات. 2- مناقشة القوائم المالیة والتصدیق علیھا . 3- تحدید نسبة 
الربح التي توزع على المالك . 4- تعیین المدیر أو مجلس المدیرین وتحدید مكافآتھم. 5ـ- تعیین 

مراجع الحسابات وتحدید أتعابھ.

یحق التوكیل
نقل ملكیة 
المنشآت 
وتصفیتھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل وذلك للعقارات 
الواقعة

تصبح بدایة السنة المالیة للشركة من تاریخ [06/05/1441] ھـ الموافق [01/01/2020] م وتنتھي في 
[10/12/1441] ھـ الموافق [31/07/2020] م وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھرا�.

ب- یُعد  [مدیر الشركة] خالل ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة للشركة میزانیة عمومیة وحساب األرباح 
والخسائر وتقریرا� عن نشاط الشركة ومركزھا المالي, وأن یرسل إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة 

التجارة واإلستثمار بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقریر مراقب الحسابات وذلك خالل شھر من تاریخ 
إعدادھا.

عزل المدیر: یجوز لمالك رأس المال عزل المدیر المعین في عقد الشركة دون إخالل بحقھ في التعویض 
.إذا وقع العزل بغیر مبرر مقبول أو في وقت غیر مناسب

الصفحة 20 من 22

76665رقم العقد:

4رقم نسخة العقد:

22/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
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الریاضالمركز الرئیسي:
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"المادة االثانیة عشر: السنة المالیة"

"المادة الثالثة عشر: األرباح والخسائر"

"المادة العاشرة: مراجعي الحسابات"
یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في 

المملكة تعینھ الجمعیة العامة للشركاء، وتحدد مكافأتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضا� في كل وقت 
تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.

"المادة الحادیة عشر: الجمعیة العامة"
یكون للشركة جمعیة عامة تتكون من مالك رأس المال. وتعقد الجمعیة العامة بدعوة من االدارة ، على 
أن تعقد مرة على األقل في السنة خالل الشھور األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة. وتجوز 
دعوة الجمعیة العامة في كل وقت بناء على طلب المدیرین أو مراجع الحسابات أو من مالك رأس المال. 

ویحرر محضر بخالصة مناقشات الجمعیة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة العامة في سجل خاص 
تعده الشركة لھذا الغرض. ویجب أن یشتمل جدول أعمال الجمعیة العامة للشركاء في اجتماعھا السنوي 
بصفة خاصة على البنود اآلتیة: 1- سماع تقریر المدیرین عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة 

المالیة، وتقریر مراجع الحسابات. 2- مناقشة القوائم المالیة والتصدیق علیھا . 3- تحدید نسبة 
الربح التي توزع على المالك . 4- تعیین المدیر أو مجلس المدیرین وتحدید مكافآتھم. 5ـ- تعیین 

مراجع الحسابات وتحدید أتعابھ.

یحق التوكیل
نقل ملكیة 
المنشآت 
وتصفیتھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل وذلك للعقارات 
الواقعة

تصبح بدایة السنة المالیة للشركة من تاریخ [06/05/1441] ھـ الموافق [01/01/2020] م وتنتھي في 
[10/12/1441] ھـ الموافق [31/07/2020] م وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھرا�.

ب- یُعد  [مدیر الشركة] خالل ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة للشركة میزانیة عمومیة وحساب األرباح 
والخسائر وتقریرا� عن نشاط الشركة ومركزھا المالي, وأن یرسل إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة 

التجارة واإلستثمار بنسخة من تلك الوثائق مع صورة من تقریر مراقب الحسابات وذلك خالل شھر من تاریخ 
إعدادھا.

عزل المدیر: یجوز لمالك رأس المال عزل المدیر المعین في عقد الشركة دون إخالل بحقھ في التعویض 
.إذا وقع العزل بغیر مبرر مقبول أو في وقت غیر مناسب

الصفحة 20 من 22
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 توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة بعد خصم المصروفات العمومیة والتكالیف على النحو التالي: 
1- تجنب الشركة في كل سنة (10%) على األقل من أرباحھا الصافیة، لتكوین احتیاطي نظامي. ویجوز 

لمالك رأس المال أن یقرر وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة. 
2- الباقي یكون من حق مالك رأس المال ما لم یقرر تكوین احیتاطیات أخري أو ترحیل رصید األرباح 

كلیا أو جزئیا للسنة المالیة التالیة. 
3- في حالة تحقیق خسائر یتحملھا المالك من حصصھ في رأس المال أو یتم ترحیلھا للسنة المالیة 

التالیة وال یتم توزیع أرباح إال بعد استھالك تلك الخسارة. 
4- وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالھا، وجب على المدیر/ أو مجلس المدیرین تسجیل ھذه الواقعة 

في السجل التجاري ودعوة المالك لالجتماع خالل مدة ال تزید على تسعین یوما� من تاریخ علمھم ببلوغ 
الخسارة ھذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلھا وفقا� للمادة (الحادیة والثمانون بعد 

المائة). ویجب شھر القرار سواء باستمرار الشركة أو حلھا بالطرق المنصوص علیھا في المادة 
(الثامنة والخمسین بعد المائة) من نظام الشركات. وتعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا أھمل 

المدیر/ أو مجلس المدیرین دعوة المالك أو لم یتخذ المالك قرار باستمرار الشركة أو حلھا.
"المادة الرابعة عشر: إنقضاء الشركة"

تنقضي الشركة بأحد أسباب االنقضاء الواردة في المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركات ومواد ھذا 
العقد وبانقضائھا تدخل في دور التصفیة وفقا ألحكام الباب العاشر من نظام الشركات. مع مراعاة أنھ 

في حالة التصفیة االختیاریة یلتزم اتخاذ اآلتي : 1- إعداد مركز مالي للشركة في تاریخ صدور قرار 
مالك راس المال بحل وتصفیة الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص لھ بالعمل في المملكة العربیة 

السعودیة یثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا ودیونھا تجاه الغیر. 2- سداد كافة حقوق 
الدائنین أو إبرام صلح معھم ، فإن تعذر فال یتم تصفیة الشركة إال بعد صدور قرار من دیون المظالم 

بشھر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنین أو الشركة وفقا� لنظام المحكمة التجاریة.

1- تخضع الشركة لكافة األنظمة ساریة المفعول بالمملكة.
2- كل ما لم یرد بھ النص في ھذا العقد یطبق بشأنھ نظام الشركات ولوائحھ.

حرر ھذا العقد من عدد من النسخ استلمھا مالك رأس المال للعمل بموجبھا ولتقدیمھا للجھات المختصة 
لقید الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات.

"المادة الخامسة عشر: أحكام عامة

"المادة السادسة عشر: نسخ العقد

یقر مالك الشركة وھو بكامل األھلیة المعتبرة شرعا� ونظاما� بموافقتھ على عقد الشركة وأنھ قام 
بمراجعة بنوده واإللتزامات والحقوق التي یتضمنھا بعنایة, وأنھ یقر بصحتھا وعدم مخالفتھا لنظام 

الشركات ویتقدم بھ بطوعھ واختیاره ودون إكراه أو إجبار من أحد, وأنھ مسؤول عن صحة جمیع البیانات 
والمعلومات المدخلة والواردة فیھ ویتحمل المسؤولیة النظامیة وفقا� للمادة الثانیة عشرة بعد 

المائتین من نظام الشركات إذا ثبت خالف ذلك.

تم تدقیق ھذا العقد اإللكتروني وتوثیقھ من قبل وزارة التجارة واالستثمار، وتم التحقق من ھویة الشركاء عن طریق 
رسائل نصیة على رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات اإللكترونیة بوزارة الداخلیة (أبشر).

الختم
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لقد سبق لمالك رأس المال (شركة شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة 
سعودیة مقفلة  المقیدة بالسجل التجاري بمدینة الریــاض رقم 1010206103 وتاریخ 18/01/1426 

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل  في الصحیفة رقم [ 1 ] عدد [ 786 ] من المجلد [ 150 ] 
وتاریخ [ 13/09/1425 ]ھـ وكان آخر قرار شركاء تم إثباتھ لدى كاتب عدل في الصك رقم [ 35429744 ] 

وتاریخ [ 09/04/1435 ]ھـ ) تأسیس شركة [شركة نبعة التعلیمیة (شركة شخص واحد)] [ذات مسؤولیة 
محدودة] والمقیدة بالسجل التجاري رقم [1010256096] وتاریخ [09/09/1429]ھـ ، وحیث رغب مالك رأس 

المال بتعدیل عقد التأسیس وذلك وفقا� لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاریخ 
1437/1/28 ھـ ولوائحھ وفقا� للشروط واألحكام التالیة:

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتاب العدل في الصحیفة رقم [ 145 ] عدد[ 832 ] من المجلد [ 30 ] 
وتاریخ: [ 06/03/1432 ] ھـ

وكان قد تم تدقیق ا�خر قرار شركاء للشركة إلكترونیا من قبل وزارة التجارة، والتحقق من ھویة 
الشركاء عن طریق رسائل نصیة على رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات اإللكترونیة بوزارة 

الداخلیةأبشر
،وحیث رغب الشركاء بتعدیل عقد تأسیس الشركة

وذلك بدخول
(السید/ة احمد عبدالرحمن عبدهللا الطویل)شریك

(السید/ة بدر ناصر محمد العلیوي)شریك
(السید/ة حمد براھیم سعد الشنیفي)شریك

(السید/ة عبدالرحمن عبدهللا ابراھیم الفھید)شریك
(السادة شركة ناصر بن محمد النابت واوالده)شریك

(السادة شركھ مجموعھ ادكس القابضة للتجارة واالستثمار)شریك
وقد تم انتقال بعض الحصص كالتالي:

حیث رغب  السادة  شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة 
بالتنازل عن جزء من  حصصھ في الشركة بعدد (29891)وقیمتھا االجمالیة (298910) لایر الى  السادة  

شركھ مجموعھ ادكس القابضة للتجارة واالستثمار   كشریك جدید في الشركة  بما لھا من حقوق وماعلیھا 
من التزامات

حیث رغب  السادة  شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة 
بالتنازل عن جزء من  حصصھ في الشركة بعدد (7174)وقیمتھا االجمالیة (71740) لایر الى  السید/ة  احمد 

عبدالرحمن عبدهللا الطویل   كشریك جدید في الشركة  بما لھا من حقوق وماعلیھا من التزامات
حیث رغب  السادة  شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة 
بالتنازل عن جزء من  حصصھ في الشركة بعدد (120)وقیمتھا االجمالیة (1200) لایر الى  السید/ة  حمد 

براھیم سعد الشنیفي   كشریك جدید في الشركة  بما لھا من حقوق وماعلیھا من التزامات
حیث رغب  السادة  شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة 

بالتنازل عن جزء من  حصصھ في الشركة بعدد (359)وقیمتھا االجمالیة (3590) لایر الى  السید/ة  
عبدالرحمن عبدهللا ابراھیم الفھید   كشریك جدید في الشركة  بما لھا من حقوق وماعلیھا من التزامات
حیث رغب  السادة  شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة 
بالتنازل عن جزء من  حصصھ في الشركة بعدد (11380)وقیمتھا االجمالیة (113800) لایر الى  السادة  

شركة ناصر بن محمد النابت واوالده   كشریك جدید في الشركة  بما لھا من حقوق وماعلیھا من 
التزامات

حیث رغب  السادة  شركة المجموعة العربیة للتعلیم والتدریب القابضة شركة مساھمة سعودیة مقفلة 
بالتنازل عن جزء من  حصصھ في الشركة بعدد (1076)وقیمتھا االجمالیة (10760) لایر الى  السید/ة  بدر 

ناصر محمد العلیوي   كشریك جدید في الشركة  بما لھا من حقوق وماعلیھا من التزامات

الصفحة 1 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

"المادة األولى: التمھید"

وقد استوفى األطراف حقوقھم من قبل بعضھم البعض، تعتبر موافقتھم على ھذا العقد بمثابة مخالصة تامة 
نھائیة فیما بینھم وحیث اتفق جمیع األطراف على تعدیل عقد الشركة، وفقا لنظام الشركات الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 بتاریخ 28 / 01 / 1437 ه ولوائحھ، ووفقا للشروط واألحكام التالیة

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

مالك راس المال

500000 10 50000 1010206103 شركة المجموعة العربیة 
للتعلیم والتدریب القابضة 
شركة مساھمة سعودیة مقفلة

500000 50000 االجمالي

[ 500000 رأس المال السابق : [
الشركاء السابقین : 

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

اسم الشریك

71740 10 7174 1001901923 احمد عبدالرحمن عبدهللا 
الطویل

10760 10 1076 1012841795 بدر ناصر محمد العلیوي
1200 10 120 1004673230 حمد براھیم سعد الشنیفي

113800 10 11380 1010223224 شركة ناصر بن محمد النابت 
واوالده

298910 10 29891 1010211457 شركھ مجموعھ ادكس القابضة 
للتجارة واالستثمار

3590 10 359 1006096109 عبدالرحمن عبدهللا ابراھیم 
الفھید

500000 50000 االجمالي

الشركاء الحالیین : 
[ 500000 رأس المال الحالي: [

.یعتبر ھذا التمھید جزء ال یتجزأ من العقد

الصفحة 2 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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"المادة األولى: التمھید"

وقد استوفى األطراف حقوقھم من قبل بعضھم البعض، تعتبر موافقتھم على ھذا العقد بمثابة مخالصة تامة 
نھائیة فیما بینھم وحیث اتفق جمیع األطراف على تعدیل عقد الشركة، وفقا لنظام الشركات الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 بتاریخ 28 / 01 / 1437 ه ولوائحھ، ووفقا للشروط واألحكام التالیة

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

مالك راس المال

500000 10 50000 1010206103 شركة المجموعة العربیة 
للتعلیم والتدریب القابضة 
شركة مساھمة سعودیة مقفلة

500000 50000 االجمالي

[ 500000 رأس المال السابق : [
الشركاء السابقین : 

قیمة حصة 
الشریك

قیمة الحصة عدد الحصص رقم الھویة/الجواز/السجل 
التجاري

اسم الشریك

71740 10 7174 1001901923 احمد عبدالرحمن عبدهللا 
الطویل

10760 10 1076 1012841795 بدر ناصر محمد العلیوي
1200 10 120 1004673230 حمد براھیم سعد الشنیفي

113800 10 11380 1010223224 شركة ناصر بن محمد النابت 
واوالده

298910 10 29891 1010211457 شركھ مجموعھ ادكس القابضة 
للتجارة واالستثمار

3590 10 359 1006096109 عبدالرحمن عبدهللا ابراھیم 
الفھید

500000 50000 االجمالي

الشركاء الحالیین : 
[ 500000 رأس المال الحالي: [

.یعتبر ھذا التمھید جزء ال یتجزأ من العقد

الصفحة 2 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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"المادة الثالثة: اسم الشركة"
اسم الشركة ھو:[ شركة نبعة التعلیمیة  ] [ ذات مسؤولیة محدودة ]

"المادة الرابعة: أغراض الشركة"

تحدد اغراض الشركة بالتالي:

"المادة الثانیة: تعدیل مقدمة عقد الشركة لیصبح الشركاء الحالیین كالتالي"

ھـ.و : 1001901923
مدینة اإلقامة مكان اإلقامة الجنسیة تاریخ المیالد المھنة اسم الشریك (طرف أول)

السعودیة 01 رجب 1387 السید/ة احمد عبدالرحمن 
عبدهللا الطویل

طرف أول

ھـ.و : 1012841795
مدینة اإلقامة مكان اإلقامة الجنسیة تاریخ المیالد المھنة اسم الشریك (طرف ثانى)

السعودیة 01 رجب 1385 السید/ة بدر ناصر محمد 
العلیوي

طرف 
ثانى

ھـ.و : 1004673230
مدینة اإلقامة مكان اإلقامة الجنسیة تاریخ المیالد المھنة اسم الشریك (طرف ثالث)

السعودیة 01 رجب 1379 السید/ة حمد براھیم سعد 
الشنیفي

طرف 
ثالث

ھـ.و : 1006096109
مدینة اإلقامة مكان اإلقامة الجنسیة تاریخ المیالد المھنة اسم الشریك (طرف رابع)

السعودیة 01 رجب 1372 السید/ة عبدالرحمن عبدهللا 
ابراھیم الفھید

طرف 
رابع

س.ت. 1010223224 
تاریخ اإلثبات العدد / 

المجلد
الصحیفة تاریخ السجل المركز 

الرئیسى
اسم الشریك (طرف خامس)

08/02/1433 2 / 151 116 19/08/1427 الریاض السادة شركة ناصر بن 
محمد النابت واوالده

طرف 
خامس

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل  في الصحیفة رقم [ 116 ] عدد 151 من المجلد 2 وتاریخ [ 
08/02/1433 ]ھـ

س.ت. 1010211457 
تاریخ اإلثبات العدد / 

المجلد
الصحیفة تاریخ السجل المركز 

الرئیسى
اسم الشریك (طرف سادس)

05/04/1435 0 / 35439715 0 21/06/1426 السادة شركھ مجموعھ ادكس الریــاض
القابضة للتجارة 

واالستثمار

طرف 
سادس

والمثبت عقد تأسیسھا لدى كتابة العدل الریاض في الصحیفة رقم [ 0 ] عدد 35439715 من المجلد 0 
وتاریخ [ 05/04/1435 ]ھـ

الصفحة 3 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

الفئة الباب
التعلیم قبل اإلبتدائي والتعلیم اإلبتدائي التعلیم

التعلیم الثانوي العام
التعلیم في مجال الریاضة والترفیة

أنواع التعلیم األخرى غیر المصن�فة في موضع آخر
أنشطة دعم التعلیم

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة 
إن وجدت.

"المادة الخامسة: المركز الرئیسي للشركة"
یكون المركز الرئیسي للشركة في مدینة [الریاض] وللشركة الحق في افتتاح فروع لھا داخل وخارج 

المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار [بقرار االدارة].

مدة الشركة [99] سنوات ھجریة / میالدیة تبدأ من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري ویجوز مد أجل الشركة 
قبل انقضائھ مدة أخرى بقرار تصدره الجمعیة العامة من أي عدد من الشركاء المالكین لنصف الحصص 

الممثلة لرأس المال أو من أغلبیة الشركاء، وإذا لم یصدر القرار بمد أجل الشركة، واستمرت الشركة 
في أداء أعمالھا، امتد العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسھا الواردة في عقد التأسیس.

وللشریك الذي ال یرغب في االستمرار في الشركة أن ینسحب منھا، وتقو�م حصصھ وفقا� لألحكام الواردة في 
المادة (الحادیة والستین بعد المائة) من نظام الشركات، وال ینفذ التمدید إال بعد بیع حصة الشریك 
للشركاء أو الغیر بحسب األحوال وأداء قیمتھا لھ، ما لم یتفق الشریك المنسحب مع باقي الشركاء على 

غیر ذلك.

"المادة السادسة: مدة الشركة"

"المادة السابعة: رأس المال"

حدد رأس مال الشركة بـ [500000] لایر [خمسمائة  ألف  ] لایر سعودي مقسم إلى [50000] حصة (نقدیة / 
عینیة) متساویة القیمة وقیمة كل حصة [10] لایر سعودي تم توزعھا على الشركاء كاآلتي:

إجمالى قیمة الحصص قیمة كل حصة الحصص العینیة الحصص النقدیة الشریك
71740 10 0 7174 احمد عبدالرحمن 

عبدهللا الطویل
10760 10 0 1076 بدر ناصر محمد 

العلیوي
1200 10 0 120 حمد براھیم سعد 

الشنیفي
113800 10 0 11380 شركة ناصر بن محمد 

النابت واوالده
298910 10 0 29891 شركھ مجموعھ ادكس 

القابضة للتجارة 
واالستثمار

3590 10 0 359 عبدالرحمن عبدهللا 
ابراھیم الفھید

500000 0 50000 االجمالي
ویقر الشركاء بأنھ تم توزیع الحصص فیما بینھم وتم الوفاء بقیمتھا كاملة

الصفحة 4 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000
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الفئة الباب
التعلیم قبل اإلبتدائي والتعلیم اإلبتدائي التعلیم

التعلیم الثانوي العام
التعلیم في مجال الریاضة والترفیة

أنواع التعلیم األخرى غیر المصن�فة في موضع آخر
أنشطة دعم التعلیم

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة 
إن وجدت.

"المادة الخامسة: المركز الرئیسي للشركة"
یكون المركز الرئیسي للشركة في مدینة [الریاض] وللشركة الحق في افتتاح فروع لھا داخل وخارج 

المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة وذلك بقرار [بقرار االدارة].

مدة الشركة [99] سنوات ھجریة / میالدیة تبدأ من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري ویجوز مد أجل الشركة 
قبل انقضائھ مدة أخرى بقرار تصدره الجمعیة العامة من أي عدد من الشركاء المالكین لنصف الحصص 

الممثلة لرأس المال أو من أغلبیة الشركاء، وإذا لم یصدر القرار بمد أجل الشركة، واستمرت الشركة 
في أداء أعمالھا، امتد العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسھا الواردة في عقد التأسیس.

وللشریك الذي ال یرغب في االستمرار في الشركة أن ینسحب منھا، وتقو�م حصصھ وفقا� لألحكام الواردة في 
المادة (الحادیة والستین بعد المائة) من نظام الشركات، وال ینفذ التمدید إال بعد بیع حصة الشریك 
للشركاء أو الغیر بحسب األحوال وأداء قیمتھا لھ، ما لم یتفق الشریك المنسحب مع باقي الشركاء على 

غیر ذلك.

"المادة السادسة: مدة الشركة"

"المادة السابعة: رأس المال"

حدد رأس مال الشركة بـ [500000] لایر [خمسمائة  ألف  ] لایر سعودي مقسم إلى [50000] حصة (نقدیة / 
عینیة) متساویة القیمة وقیمة كل حصة [10] لایر سعودي تم توزعھا على الشركاء كاآلتي:

إجمالى قیمة الحصص قیمة كل حصة الحصص العینیة الحصص النقدیة الشریك
71740 10 0 7174 احمد عبدالرحمن 

عبدهللا الطویل
10760 10 0 1076 بدر ناصر محمد 

العلیوي
1200 10 0 120 حمد براھیم سعد 

الشنیفي
113800 10 0 11380 شركة ناصر بن محمد 

النابت واوالده
298910 10 0 29891 شركھ مجموعھ ادكس 

القابضة للتجارة 
واالستثمار

3590 10 0 359 عبدالرحمن عبدهللا 
ابراھیم الفھید

500000 0 50000 االجمالي
ویقر الشركاء بأنھ تم توزیع الحصص فیما بینھم وتم الوفاء بقیمتھا كاملة
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العودة إلى جدول المحتويات

"المادة الحادیة عشر: إدارة الشركة"
- یدیر الشركة مدیر یحدد في عقد الشركة وتكون صالحیاتة كالتالي:. 

"المادة الثامنة: زیادة أو تخفیض رأس المال"
یجوز بموافقة جمیع الشركاء زیادة رأس مالھا عن طریق رفع القیمة االسمیة لحصص الشركاء أو عن طریق 
إصدار حصص جدیدة، مع إلزام جمیع الشركاء بدفع قیمة الزیادة في رأس المال بنسبة مشاركة كل منھم. 

للجمعیة العامة للشركاء أن تقرر تخفیض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتھا أو منیت بخسائر لم 
تبلغ نصف رأس المال، وذلك وفقا� لألحكام الواردة بالمادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام 

الشركات.

"المادة التاسعة: الحصص"
یجوز للشریك أن یتنازل عن حصتھ ألحد الشركاء أو للغیر. ومع ذلك، إذا أراد الشریك التنازل عن حصتھ 
بعوض أو بدونھ لغیر أحد الشركاء، وجب أن یبلغ باقي الشركاء عن طریق مدیر الشركة بشروط التنازل. 

وفي ھذه الحالة، یجوز لكل شریك أن یطلب استرداد الحصة بحسب قیمتھا العادلة خالل ثالثین یوما� من 
تاریخ إبالغھ بذلك. وإذا استعمل حق االسترداد أكثر من شریك، قسمت ھذه الحصة أو الحصص بین طالبي 

االسترداد بنسبة حصة كل منھم في رأس المال. وال یسري حق االسترداد المنصوص علیھ في ھذه المادة على 
انتقال ملكیة الحصص باإلرث أو بالوصیة أو انتقالھا بموجب حكم من الجھة القضائیة المختصة. وإذا 

انقضت المدة المحددة لممارسة حق االسترداد دون أن یستعملھ أحد الشركاء، كان لصاحب الحصة الحق في 
التنازل عنھا للغیر.

"المادة العاشرة: سجل الحصص"
ت�ِعد الشركة سجال� خاصا� بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي یملكھا كل منھم والتصرفات التي ترد على 
الحصص. وال ینفذ انتقال الملكیة في مواجھة الشركة أو الغیر إال بقید السبب الناقل للملكیة في 

السجل المذكور. وعلى الشركة إبالغ الوزارة إلثباتھ في سجل الشركة.

المدیر األول:
الجنسیة تاریخ المیالد اإلسم رقم الھویة
السعودیة 25/10/1965 بدر ناصر محمد العلیوي ھـ.و : 1012841795

صالحیات المدیر األول:
- ویمارس المدیر صالحیاتھ منفردا�

یحق التوكیل إثبات المبني

یحق التوكیل إدارة أعمالي 
التجاریة

یحق التوكیل حق الرھن
رھن االمالك

ادارة االمالك

یحق التوكیل فك الرھن
یحق التوكیل القبض

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء العقار شراء وبیع 
وافراغ 

الممتلكات
یحق التوكیل یحق التوكیل بیع العقار
یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ العقار
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یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االراضي

شراء وبیع 
وافراغ 

الممتلكات
ادارة االمالك

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االراضي
یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ االراضي
یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االسھم
یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االسھم

یحق التوكیل إدارة السجل 
التجاري

یحق التوكیل إدارة السجالت

یحق التوكیل إدارة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل إدارة شؤون 
المنافذ

یحق التوكیل إستخراج إثبات 
مدیونیة

یحق التوكیل استخراج 
اإلقامات

یحق التوكیل
استخراج 

اإلقامات بدل 
مفقود أو تالف

یحق التوكیل

استخراج 
البطاقات 
االئتمانیة 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل استخراج 
التأشیرات

یحق التوكیل استخراج 
التراخیص

یحق التوكیل
استخراج 
التراخیص 
وتجدیدھا 

للشركة
یحق التوكیل استخراج السجالت

یحق التوكیل
استخراج السجالت 

التجاریة 
وتجدیدھا 

للشركة
الصحیةاستخراج الكروت یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لتصاریح الصید

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لرخصة القارب

صراف آلياستخراج بطاقات یحق التوكیل
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العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االراضي

شراء وبیع 
وافراغ 

الممتلكات
ادارة االمالك

یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االراضي
یحق التوكیل یحق التوكیل افراغ االراضي
یحق التوكیل یحق التوكیل شراء االسھم
یحق التوكیل یحق التوكیل بیع االسھم

یحق التوكیل إدارة السجل 
التجاري

یحق التوكیل إدارة السجالت

یحق التوكیل إدارة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل إدارة شؤون 
المنافذ

یحق التوكیل إستخراج إثبات 
مدیونیة

یحق التوكیل استخراج 
اإلقامات

یحق التوكیل
استخراج 

اإلقامات بدل 
مفقود أو تالف

یحق التوكیل

استخراج 
البطاقات 
االئتمانیة 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل استخراج 
التأشیرات

یحق التوكیل استخراج 
التراخیص

یحق التوكیل
استخراج 
التراخیص 
وتجدیدھا 

للشركة
یحق التوكیل استخراج السجالت

یحق التوكیل
استخراج السجالت 

التجاریة 
وتجدیدھا 

للشركة
الصحیةاستخراج الكروت یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لتصاریح الصید

یحق التوكیل
استخراج بدل 

تالف أو مفقود 
لرخصة القارب

صراف آلياستخراج بطاقات یحق التوكیل
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یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
استقدام 
العوائل

یحق التوكیل
استخراج 
تأشیرات 
الزیارات 
العائلیة

یحق التوكیل
استخراج 

تأشیرات سفر 
بدل تالف أو 

مفقود
حجاستخراج تصاریح یحق التوكیل
یحق التوكیل استخراج تصریح 

صید
یحق التوكیل استخراج تعریف 

بالراتب

یحق التوكیل
استخراج تمدید 

تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل استخراج دفاتر 
شیكات

یحق التوكیل استخراج رخص

یحق التوكیل استخراج رخص 
العمل وتجدیدھا

یحق التوكیل استخراج رخص 
تسویر

یحق التوكیل استخراج رخص 
ھدم

یحق التوكیل استخراج رخصة 
قارب

یحق التوكیل
استخراج سجل 
بدل تالف أو 

مفقود

إتمام البناءاستخراج شھادات یحق التوكیل
تالفاستخراج صك بدل یحق التوكیل
مفقوداستخراج صك بدل یحق التوكیل

یحق التوكیل
استخراج فسوحات 

البناء 
والترمیم

یحق التوكیل استخراج كشف 
بیانات (برنت)
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یحق التوكیل
استخراج كشف 

بیانات العمال 
(برنت)

یحق التوكیل استخراج كشف 
حساب

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل تالف 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل مفقود 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل استخراج مشاھد 
اإلعادة

یحق التوكیل استرداد مبالغ 
التأشیرات

یحق التوكیل استرداد مبلغ 
التاشیرة

یحق التوكیل
استرداد وحدات 

الصنادیق 
االستثماریة

یحق التوكیل استرداد وحدات 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل استقدام

یحق التوكیل
استقدام 

العمالة من 
الخارج

یحق التوكیل استالم األجرة
یحق التوكیل استالم األرباح

یحق التوكیل استالم الحواالت 
وصرفھا

یحق التوكیل استالم الرواتب

یحق التوكیل استالم الرواتب 
التقاعدیة

یحق التوكیل استالم الشیكات
یحق التوكیل استالم الصكوك
یحق التوكیل استالم الفائض
یحق التوكیل استالم المكافأة

یحق التوكیل استالم تعویضات 
التأشیرات

یحق التوكیل استالم شھادات 
السعودة
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یحق التوكیل
استخراج كشف 

بیانات العمال 
(برنت)

یحق التوكیل استخراج كشف 
حساب

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل تالف 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل
إستخراج مجموعة 
صكوك بدل مفقود 

وبیاناتھا 
: كالتالي

یحق التوكیل استخراج مشاھد 
اإلعادة

یحق التوكیل استرداد مبالغ 
التأشیرات

یحق التوكیل استرداد مبلغ 
التاشیرة

یحق التوكیل
استرداد وحدات 

الصنادیق 
االستثماریة

یحق التوكیل استرداد وحدات 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل استقدام

یحق التوكیل
استقدام 

العمالة من 
الخارج

یحق التوكیل استالم األجرة
یحق التوكیل استالم األرباح

یحق التوكیل استالم الحواالت 
وصرفھا

یحق التوكیل استالم الرواتب

یحق التوكیل استالم الرواتب 
التقاعدیة

یحق التوكیل استالم الشیكات
یحق التوكیل استالم الصكوك
یحق التوكیل استالم الفائض
یحق التوكیل استالم المكافأة

یحق التوكیل استالم تعویضات 
التأشیرات

یحق التوكیل استالم شھادات 
السعودة
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یحق التوكیل استالم شھادات 
المساھمات

یحق التوكیل استالم فائض 
التخصیص

یحق التوكیل استالم قیمة 
األسھم

یحق التوكیل استالم مستحقاتي

یحق التوكیل
استالم مكافأة 
نھایة الخدمة 
والتعویض عن 

اإلجازات
یحق التوكیل استئجار األرض
یحق التوكیل استیراد قوارب
یحق التوكیل اسقاط العمالة

یحق التوكیل إصدار الشیكات 
المصدقة

یحق التوكیل
إضافة األبناء 
إلى جواز األب 

أو األم
یحق التوكیل إضافة المولود
یحق التوكیل إضافة تابعین

یحق التوكیل إضافة نشاط

یحق التوكیل إضافة وحذف 
السعودیین

یحق التوكیل إعادة جدولة 
األقساط

یحق التوكیل
اعتماد التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
االشتراك 
بالغرفة 
التجاریة 
وتجدیدھا

یحق التوكیل االشتراك في 
صنادیق األمانات

یحق التوكیل

االشتراك في 
وحدات الصنادیق 

االستثماریة 
المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل اإلشراف على 
البناء

یحق التوكیل اإلشراف على 
السجالت
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یحق التوكیل االعتراض على 
الشیكات

یحق التوكیل االكتتاب

یحق التوكیل
االكتتابات في 

الشركات 
المساھمة

یحق التوكیل اإلیداع في 
الحساب

یحق التوكیل استخراج كشوف 
الحسابات

البنكیة

یحق التوكیل اصدار الشیكات
یحق التوكیل االیداع
یحق التوكیل السحب
یحق التوكیل تحدیث الحسابات

یحق التوكیل توقیع عقود 
القروض

یحق التوكیل طلب التسھیالت
یحق التوكیل طلب الضمانات
یحق التوكیل فتح االعتمادات
یحق التوكیل فتح الحسابات

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للمشتري

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للورثة

یحق التوكیل التأجیر

یحق التوكیل التبلیغ عن 
الھروب

یحق التوكیل التبلیغ عن 
ھروب العمالة

یحق التوكیل التجزئة والفرز

یحق التوكیل التحویل من 
الحسابات

یحق التوكیل
التسجیل فى 

الخدمھ 
االلكترونیھ

یحق التوكیل
التسویة 

والتنازل عن 
العمال

یحق التوكیل التنازل عن 
األرض المؤجرة

یحق التوكیل التنازل عن 
االسم التجاري
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یحق التوكیل االعتراض على 
الشیكات

یحق التوكیل االكتتاب

یحق التوكیل
االكتتابات في 

الشركات 
المساھمة

یحق التوكیل اإلیداع في 
الحساب

یحق التوكیل استخراج كشوف 
الحسابات

البنكیة

یحق التوكیل اصدار الشیكات
یحق التوكیل االیداع
یحق التوكیل السحب
یحق التوكیل تحدیث الحسابات

یحق التوكیل توقیع عقود 
القروض

یحق التوكیل طلب التسھیالت
یحق التوكیل طلب الضمانات
یحق التوكیل فتح االعتمادات
یحق التوكیل فتح الحسابات

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للمشتري

یحق التوكیل البیع واإلفراغ 
للورثة

یحق التوكیل التأجیر

یحق التوكیل التبلیغ عن 
الھروب

یحق التوكیل التبلیغ عن 
ھروب العمالة

یحق التوكیل التجزئة والفرز

یحق التوكیل التحویل من 
الحسابات

یحق التوكیل
التسجیل فى 

الخدمھ 
االلكترونیھ

یحق التوكیل
التسویة 

والتنازل عن 
العمال

یحق التوكیل التنازل عن 
األرض المؤجرة

یحق التوكیل التنازل عن 
االسم التجاري
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76665رقم العقد:
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تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٤٧

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل
التنازل عن 

الحصص واألسھم 
من رأس المال

یحق التوكیل التنازل عن 
العقد

یحق التوكیل
التنازل عن 

العالمات 
التجاریة أو 

إلغائھا

یحق التوكیل
التنازل عن 

العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل التنازل عن 
القرار الزراعي

یحق التوكیل التنازل عن 
النصیب من

یحق التوكیل
التنازل عن 

النقص في 
المساحة

یحق التوكیل
التوقیع على 

جمیع المستندات 
لدى الغرفة 

التجاریة

یحق التوكیل
التوقیع على 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل 
لدى كاتب العدل

یحق التوكیل
التوقیع علي 

عقود التأسیس 
ومالحق التعدیل

یحق التوكیل
الدخول في 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل الدخول في 
شركات قائمة

یحق التوكیل الرھن
یحق التوكیل اصدار

الرئیسیة

السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید
یحق التوكیل شطب
یحق التوكیل اصدار

یحق التوكیلالفرعیة تجدید
یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل السحب من 
الحسابات

یحق التوكیل
الشراء وقبول 
اإلفراغ ودفع 

الثمن
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یحق التوكیل بیع الحصص

الشركات التي 
تدخل فیھا 

الشركة كشریك

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل
تمثیل الشركة 

في الشركة 
المساھم فیھا

یحق التوكیل توقیع عقود 
الشركات

یحق التوكیل شراء الحصص

یحق التوكیل الغاء  
التأشیرات

یحق التوكیل إلغاء التأشیرة
یحق التوكیل إلغاء التراخیص

یحق التوكیل
إلغاء التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل إلغاء الرخص

یحق التوكیل إلغاء السجل 
التجاري

یحق التوكیل إلغاء السجالت

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب للعمالة

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج النھائي

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل إلغاء تصریح 
الصید

یحق التوكیل إلغاء رخص 
قوارب

یحق التوكیل
إلغاء عقود 

التأسیس ومالحق 
التعدیل

یحق التوكیل إلغاء و فسخ 
عقود التأجیر

یحق التوكیل سماع الدعاوي 
والرد علیھا

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المصالحة

یحق التوكیل رفض وقبول 
التحكیم

یحق التوكیل رفض وقبول 
الصلح

یحق التوكیل االقرار 
واالنكار

الصفحة 12 من 23
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٣٤٨ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل بیع الحصص

الشركات التي 
تدخل فیھا 

الشركة كشریك

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل
تمثیل الشركة 

في الشركة 
المساھم فیھا

یحق التوكیل توقیع عقود 
الشركات

یحق التوكیل شراء الحصص

یحق التوكیل الغاء  
التأشیرات

یحق التوكیل إلغاء التأشیرة
یحق التوكیل إلغاء التراخیص

یحق التوكیل
إلغاء التوقیع 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل إلغاء الرخص

یحق التوكیل إلغاء السجل 
التجاري

یحق التوكیل إلغاء السجالت

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب

یحق التوكیل إلغاء بالغات 
الھروب للعمالة

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج النھائي

یحق التوكیل إلغاء تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل إلغاء تصریح 
الصید

یحق التوكیل إلغاء رخص 
قوارب

یحق التوكیل
إلغاء عقود 

التأسیس ومالحق 
التعدیل

یحق التوكیل إلغاء و فسخ 
عقود التأجیر

یحق التوكیل سماع الدعاوي 
والرد علیھا

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المصالحة

یحق التوكیل رفض وقبول 
التحكیم

یحق التوكیل رفض وقبول 
الصلح

یحق التوكیل االقرار 
واالنكار

الصفحة 12 من 23
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تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣٤٩

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل التنازل

التمثیل امام 
المحاكم 
الشرعیة

القضاء

یحق التوكیل المرافعھ
یحق التوكیل المدافعھ
یحق التوكیل المطالبة
یحق التوكیل المخاصمة

یحق التوكیل التمثیل امام 
كتابات العدل

یحق التوكیل تعیین المحامین
یحق التوكیل تعیین المحكمین

یحق التوكیل الھبة واإلفراغ

یحق التوكیل إنھاء إجراءات 
العامل المتوفى

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة 
المتوفاة

یحق التوكیل
إنھاء إجراءات 

العمالة لدى 
التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل بناء األرض
یحق التوكیل بیع
یحق التوكیل بیع أسھم

یحق التوكیل
بیع أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
بیع األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
بیع الحصص 

واألسھم واستالم 
القیمة

یحق التوكیل بیع القارب
یحق التوكیل بیع المؤسسة
یحق التوكیل بیع النصیب من
یحق التوكیل بیع فرع الشركة
یحق التوكیل تأجیر

یحق التوكیل التوقیع على 
عقد الشركة

تأسیس الشركات 
یحق التوكیلبأسم الشركة التوقیع على 

قرارات الشركاء
یحق التوكیل اصدار السجالت 

التجاریة
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یحق التوكیل تجدید السجالت 
التجاریة

تأسیس الشركات 
بأسم الشركة

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل تسجیلھا في 
الوزارة

یحق التوكیل تمثیل امام 
كاتب العدل

یحق التوكیل تأسیس شركة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك  

بالغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

في صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید اإلقامات
یحق التوكیل تجدید التراخیص
یحق التوكیل تجدید الرخص

یحق التوكیل تجدید تصریح 
الصید

یحق التوكیل تجدید رخصة 
قارب

یحق التوكیل تجدید عقود 
األجرة

یحق التوكیل تحدیث البیانات

یحق التوكیل
تحدیث الصك 
وإدخالھ في 

النظام الشامل

یحق التوكیل
تحدیث الصكوك و 

إدخالھا فى 
النظام الشامل

یحق التوكیل تحدیث بیانات 
العمال

یحق التوكیل تحدید رأس 
المال

یحق التوكیل
تحویل األراضي 
الزراعیة إلى 

سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة أو 

صناعیة

الصفحة 14 من 23
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٣5٠ تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تجدید السجالت 
التجاریة

تأسیس الشركات 
بأسم الشركة

یحق التوكیل شطب

یحق التوكیل تسجیلھا في 
الوزارة

یحق التوكیل تمثیل امام 
كاتب العدل

یحق التوكیل تأسیس شركة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك  

بالغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

في صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل
تجدید االشتراك 

لدى الغرفة 
التجاریة

یحق التوكیل تجدید اإلقامات
یحق التوكیل تجدید التراخیص
یحق التوكیل تجدید الرخص

یحق التوكیل تجدید تصریح 
الصید

یحق التوكیل تجدید رخصة 
قارب

یحق التوكیل تجدید عقود 
األجرة

یحق التوكیل تحدیث البیانات

یحق التوكیل
تحدیث الصك 
وإدخالھ في 

النظام الشامل

یحق التوكیل
تحدیث الصكوك و 

إدخالھا فى 
النظام الشامل

یحق التوكیل تحدیث بیانات 
العمال

یحق التوكیل تحدید رأس 
المال

یحق التوكیل
تحویل األراضي 
الزراعیة إلى 

سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة

یحق التوكیل
تحویل األرض 

الزراعیة إلى 
سكنیة أو 

صناعیة

الصفحة 14 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:
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تعميم المساهمين   |   شركة عطاء التعليمية٣5١

العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تحویل الراتب

یحق التوكیل تحویل الشركة 
إلى مؤسسة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من تضامنیة الى 
ذات مسؤلیة 

محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 

من ذات مسئولیة 
محدودة إلى 

مساھمة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من شركة توصیة 
بسیطة إلى ذات 
مسؤولیة محدودة

یحق التوكیل
تحویل الشركة 
من مساھمة إلى 

ذات مسئولیة 
محدودة

یحق التوكیل تحویل المؤسسة 
إلى شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
شركة

یحق التوكیل
تحویل فرع 

الشركة إلى 
مؤسسة

یحق التوكیل تحویل فرع 
المؤسسة

یحق التوكیل تخطیط األراضي
یحق التوكیل تسجیل الشركة

یحق التوكیل تسجیل العالمة 
التجاریة

یحق التوكیل
تسجیل الوكاالت 

والعالمات 
التجاریة

یحق التوكیل تصفیة الشركة

یحق التوكیل تصفیة العمالة 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل تصفیة المحافظ 
االستثماریة

یحق التوكیل تعدیل اسم 
الشركة

یحق التوكیل
تعدیل اسم 

المالك ورقم 
السجل المدني 

الحفیظة
یحق التوكیل تعدیل أغراض 

الشركة
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یحق التوكیل تعدیل التراخیص
یحق التوكیل تعدیل الجنسیات

یحق التوكیل

تعدیل الحدود 
واألطوال 
والمساحة 

وأرقام القطع 
والمخططات 
والصكوك 

وتواریخھا 
وأسماء األحیاء

یحق التوكیل تعدیل السجل 
التجاري

یحق التوكیل تعدیل السجالت

یحق التوكیل تعدیل المھن

یحق التوكیل
تعدیل جنسیة 

أحد الشركاء فى 
العقد

یحق التوكیل تعدیل جھة 
القدوم

یحق التوكیل تعیین المدراء 
وعزلھم

یحق التوكیل
تغییر الكیان 

القانوني 
للشركة

یحق التوكیل تفعیل البوابة 
السعودیة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل تنشیط الحسابات

یحق التوكیل توقیع 
االتفاقیات

یحق التوكیل
توقیع العقود 

الخاصة بالشركة 
مع الغیر

یحق التوكیل
توقیع العقود 

مع مؤسسات 
البناء 

والمقاولیین
یحق التوكیل توقیع عقد 

اإلیجار
یحق التوكیل توقیع عقود 

األجرة
یحق التوكیل توقیع قرارات 

الشركاء
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العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل تعدیل التراخیص
یحق التوكیل تعدیل الجنسیات

یحق التوكیل

تعدیل الحدود 
واألطوال 
والمساحة 

وأرقام القطع 
والمخططات 
والصكوك 

وتواریخھا 
وأسماء األحیاء

یحق التوكیل تعدیل السجل 
التجاري

یحق التوكیل تعدیل السجالت

یحق التوكیل تعدیل المھن

یحق التوكیل
تعدیل جنسیة 

أحد الشركاء فى 
العقد

یحق التوكیل تعدیل جھة 
القدوم

یحق التوكیل تعیین المدراء 
وعزلھم

یحق التوكیل
تغییر الكیان 

القانوني 
للشركة

یحق التوكیل تفعیل البوابة 
السعودیة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الخروج والعودة

یحق التوكیل تمدید تأشیرات 
الزیارة

یحق التوكیل تنشیط الحسابات

یحق التوكیل توقیع 
االتفاقیات

یحق التوكیل
توقیع العقود 

الخاصة بالشركة 
مع الغیر

یحق التوكیل
توقیع العقود 

مع مؤسسات 
البناء 

والمقاولیین
یحق التوكیل توقیع عقد 

اإلیجار
یحق التوكیل توقیع عقود 

األجرة
یحق التوكیل توقیع قرارات 

الشركاء
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العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل حجز االسم 
التجاري

یحق التوكیل حجز األسماء

یحق التوكیل حضور الجمعیات 
العامة

یحق التوكیل خفض رأس المال

یحق التوكیل
دخول المناقصات 

واستالم 
االستمارات

یحق التوكیل دخول وخروج 
شركاء

یحق التوكیل دمج الصكوك

یحق التوكیل زیادة رأس 
المال

یحق التوكیل شراء
یحق التوكیل شراء أسھم

یحق التوكیل
شراء أسھم 
المساھمات 
العقاریة

یحق التوكیل
شراء األسھم 

المتوافقة مع 
األحكام الشرعیة

یحق التوكیل
شراء الحصص 
واألسھم ودفع 

الثمن
یحق التوكیل شراء القوارب
یحق التوكیل شراء المؤسسة

یحق التوكیل شراء النصیب من

یحق التوكیل صرف الشیكات

یحق التوكیل طلب اعتماد 
بنكي

یحق التوكیل طلب اإلعفاء من 
القروض

یحق التوكیل

طلب القروض 
البنكیة 

المتوافقة مع 
األحكام 

والضوابط 
الشرعیة

یحق التوكیل طلب ضمان بنكي
یحق التوكیل طلب نقاط البیع

الصفحة 17 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:

23/12/1442 تاریخ تقدیم العقد:
رأس المال:

الریاضالمركز الرئیسي:
500000

یحق التوكیل عمل الخروج 
النھائي

یحق التوكیل عمل خروج وعودة

یحق التوكیل عمل مخطط لألرض 
المملوكة

یحق التوكیل
فتح االشتراك 
لدى الغرفة 

التجاریة
یحق التوكیل فتح الحسابات 

بضوابط شرعیة

یحق التوكیل
فتح الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل فتح الفروع

یحق التوكیل فتح الفروع 
للشركة

یحق التوكیل

فتح المحافظ 
االستثماریة 

بالضوابط 
الشرعیة وتحریر 
وتعدیل وإلغاء 

األوامر
یحق التوكیل فتح المحالت

یحق التوكیل

فتح الملفات 
األساسیة 
والفرعیة 
وتجدیدھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل فتح الملفات 
للشركة

یحق التوكیل فتح حساب 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل فتح صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل فتح فرع 
للترخیص

یحق التوكیل فتح فروع 
للسجالت

یحق التوكیل فتح محل
یحق التوكیل فتح ملف

یحق التوكیل
فصل األبناء من 

جواز األب أو 
األم

یحق التوكیل فك الرھن

الصفحة 18 من 23

76665رقم العقد:
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العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل عمل الخروج 
النھائي

یحق التوكیل عمل خروج وعودة

یحق التوكیل عمل مخطط لألرض 
المملوكة

یحق التوكیل
فتح االشتراك 
لدى الغرفة 

التجاریة
یحق التوكیل فتح الحسابات 

بضوابط شرعیة

یحق التوكیل
فتح الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل فتح الفروع

یحق التوكیل فتح الفروع 
للشركة

یحق التوكیل

فتح المحافظ 
االستثماریة 

بالضوابط 
الشرعیة وتحریر 
وتعدیل وإلغاء 

األوامر
یحق التوكیل فتح المحالت

یحق التوكیل

فتح الملفات 
األساسیة 
والفرعیة 
وتجدیدھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل فتح الملفات 
للشركة

یحق التوكیل فتح حساب 
بضوابط شرعیة

یحق التوكیل فتح صنادیق 
األمانات

یحق التوكیل فتح فرع 
للترخیص

یحق التوكیل فتح فروع 
للسجالت

یحق التوكیل فتح محل
یحق التوكیل فتح ملف

یحق التوكیل
فصل األبناء من 

جواز األب أو 
األم

یحق التوكیل فك الرھن

الصفحة 18 من 23

76665رقم العقد:

5رقم نسخة العقد:
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العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل
قبول التنازل 

عن الحصص 
واألسھم ورأس 

المال
یحق التوكیل قبول التنازل 

واإلفراغ
یحق التوكیل قبول الرھن

یحق التوكیل قبول الھبة 
واإلفراغ

یحق التوكیل
قسمة األسھم بین 
الورثة ونقلھا 

إلى محافظھم

یحق التوكیل
قفل الحسابات 

لدى البنوك 
باسم الشركة

یحق التوكیل قفل الحسابات 
وتسویتھا

یحق التوكیل مراجعة

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الترحیل 
والوافدین

یحق التوكیل

مراجعة إدارة 
الجودة 

والنوعیة وھیئة 
المواصفات 
والمقاییس

یحق التوكیل
مراجعة إدارة 

الحاسب اآللي في 
القوى العاملة

یحق التوكیل مراجعة إدارة 
السجالت

یحق التوكیل
مراجعة اإلدارة 
العامة للتخطیط 

العمراني

یحق التوكیل
مراجعة 

التأمینات 
االجتماعیة

یحق التوكیل مراجعة الدفاع 
المدني

یحق التوكیل مراجعة السفارة

یحق التوكیل

مراجعة الھیئة 
العامة 

لالستثمار 
والتوقیع 

أمامھا
یحق التوكیل مراجعة أمانة
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76665رقم العقد:
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یحق التوكیل

مراجعة شركات 
االتصاالت وتأسیس 

الھواتف 
الثابتة أو 

الجواالت باسم 
الشركة

یحق التوكیل مراجعة شئون 
الخادمات

یحق التوكیل
مراجعة قسم 

المكاتب األھلیة 
لالستقدام

یحق التوكیل
مراجعة كتابة 

العدل أو 
المحكمة لقبول 

إفراغھا

یحق التوكیل مراجعة مصلحة 
الزكاة والدخل

یحق التوكیل مراجعة ھیئة 
سوق المال

یحق التوكیل
مراجعة وزارة 

الزراعة 
ومدیریة 

الزراعة بخصوص

یحق التوكیل

نشر عقد 
التأسیس ومالحق 

التعدیل 
وملخصاتھا 
واألنظمة 

األساسیة في 
الجریدة 
الرسمیة

یحق التوكیل نقل األسھم من 
المحفظة

یحق التوكیل نقل الترخیص

یحق التوكیل
نقل الحصص 

واألسھم 
والسندات

یحق التوكیل نقل الرخص

یحق التوكیل نقل السجل 
التجاري

یحق التوكیل نقل السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل نقل القرار 
الزراعي

یحق التوكیل نقل الكفاالت

الصفحة 20 من 23

76665رقم العقد:
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العودة إلى جدول المحتويات

یحق التوكیل

مراجعة شركات 
االتصاالت وتأسیس 

الھواتف 
الثابتة أو 

الجواالت باسم 
الشركة

یحق التوكیل مراجعة شئون 
الخادمات

یحق التوكیل
مراجعة قسم 

المكاتب األھلیة 
لالستقدام

یحق التوكیل
مراجعة كتابة 

العدل أو 
المحكمة لقبول 

إفراغھا

یحق التوكیل مراجعة مصلحة 
الزكاة والدخل

یحق التوكیل مراجعة ھیئة 
سوق المال

یحق التوكیل
مراجعة وزارة 

الزراعة 
ومدیریة 

الزراعة بخصوص

یحق التوكیل

نشر عقد 
التأسیس ومالحق 

التعدیل 
وملخصاتھا 
واألنظمة 

األساسیة في 
الجریدة 
الرسمیة

یحق التوكیل نقل األسھم من 
المحفظة

یحق التوكیل نقل الترخیص

یحق التوكیل
نقل الحصص 

واألسھم 
والسندات

یحق التوكیل نقل الرخص

یحق التوكیل نقل السجل 
التجاري

یحق التوكیل نقل السجالت 
التجاریة

یحق التوكیل نقل القرار 
الزراعي

یحق التوكیل نقل الكفاالت

الصفحة 20 من 23
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العودة إلى جدول المحتويات

"المادة الرابعة عشر: قرارات الشركاء"
1-  تصدر قرارات الشركاء في الجمعیة العامة، (ومع ذلك یجوز في الشركة التي ال یزید عدد الشركاء 
فیھا على عشرین أن یبدي الشركاء آراءھم متفرقین. وفي ھذه الحالة یرسل مدیر الشركة إلى كل شریك 

خطابا� مسجال� بالقرارات المقترحة لیصوت الشریك علیھا كتابة.)
2- یجوز تعدیل عقد تأسیس الشركة بموافقة  ( الشركاء باالجماع ) الذین یمثلون(100%) من رأس المال 

على األقل،
3- تصدر بقیة القرارات بموافقة الشركاء الذین یمثلون (50%) من رأس المال،

وإذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة األولى األغلبیة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة  وجبت 
دعوة الشركاء إلى االجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في االجتماع المشار إلیھ بموافقة أغلبیة 

الحصص الممثلة فیھ أی�ا كانت النسبة التي تمثلھا بالنسبة إلى رأس المال .

"المادة الثانیة عشر: مراجعي الحسابات"
یجب أن یكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في 

المملكة تعینھ الجمعیة العامة للشركاء، وتحدد مكافأتھ ومدة عملھ، ویجوز للجمعیة أیضا� في كل وقت 
تغییره مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.

"المادة الثالثة عشر: الجمعیة العامة للشركاء"
یكون للشركة ذات المسؤولیة المحدودة جمعیة عامة تتكون من جمیع الشركاء. وتعقد الجمعیة العامة 

بدعوة من (المدیر أو المدیرین أو مجلس المدیرین)، على أن تعقد مرة على األقل في السنة خالل الشھور 
األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة. وتجوز دعوة الجمعیة العامة في كل وقت بناء على طلب 

المدیرین أو مجلس الرقابة أو مراجع الحسابات أو عدد من الشركاء یمثل نصف رأس المال على األقل. 
ویحرر محضر بخالصة مناقشات الجمعیة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة العامة أو قرارات 

الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لھذا الغرض.
ویجب أن یشتمل جدول أعمال الجمعیة العامة للشركاء في اجتماعھا السنوي بصفة خاصة على البنود 

اآلتیة:
1- سماع تقریر المدیرین عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة المالیة، وتقریر مراجع 

الحسابات، وتقریر مجلس الرقابة إن وجد.
2- مناقشة القوائم المالیة والتصدیق علیھا .

3- تحدید نسبة الربح التي توزع على الشركاء .
4- تعیین المدیرین أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحدید مكافآتھم.

5- تعیین مراجع الحسابات وتحدید أتعابھ.
6- المسائل األخرى التي تدخل في اختصاص الجمعیة بموجب النظام أو عقد تأسیس الشركة.

- عزل المدیر: یجوز للشركاء عزل المدیرین المعینین في عقد الشركة دون إخالل بحقھم في التعویض إذا 
وقع العزل بغیر مبرر مقبول أو في وقت غیر مناسب.

یحق التوكیل
نقل المعلومات 

وتحدیث 
البیانات

یحق التوكیل نقل رخصة قارب

یحق التوكیل نقل كفالة 
العمالة لنفسھ

یحق التوكیل
نقل ملكیة 
المنشآت 
وتصفیتھا 
وإلغاؤھا

یحق التوكیل وذلك للعقارات 
الواقعة

الصفحة 21 من 23
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المادة الخامسة عشر: السنة المالیة

المادة السادسة عشر: األرباح والخسائر
توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة على النحو التالي: 

أ- تجنب الشركة في كل سنة (10%) على األقل من أرباحھا الصافیة، لتكوین احتیاطي نظامي. ویجوز 
للجمعیة العامة للشركاء أن تقرر وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (30%) من رأس مال 

الشركة. 
ب- الباقي یوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منھم في راس المال ما لم یقرر الشركاء تكوین احتیاطیات 

أخرى أو ترحیل رصید األرباح كلیا أو جزئیا للسنة المالیة التالیة. 
ت- في حالة تحقیق خسائر یتحملھا الشركاء بنسبة ما یملكھ كل منھم من حصص في رأس المال أو یتم 

ترحیلھا للسنة المالیة التالیة وال یتم توزیع أرباح إال بعد استھالك تلك الخسارة وإذا بلغت خسائر 
الشركة نصف رأس مالھا، وجب على (مدیر أو مدیري أو مجلس المدیرین ) الشركة تسجیل ھذه الواقعة في 

السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزید على تسعین یوما� من تاریخ علمھم ببلوغ 
الخسارة ھذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلھا. ویجب شھر قرار الشركاء سواء باستمرار 

الشركة أو حلھا بالطرق المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والخمسین بعد المائة) من نظام الشركات. 
وتعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا أھمل مدیرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار 

قرار باستمرار الشركة أو حلھا.
المادة السابعة عشر: إنقضاء الشركة

تنقضي الشركة بأحد أسباب االنقضاء الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام الشركات ومواد ھذا 
العقد وبانقضائھا تدخل في دور التصفیة وفقا ألحكام الباب العاشر من نظام الشركات. 

مع مراعاة أنھ في حالة التصفیة االختیاریة یلزم اتخاذ اآلتي : 
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاریخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفیة الشركة معتمد من محاسب قانوني 
مرخص لھ بالعمل في المملكة العربیة السعودیة یثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا ودیونھا 

تجاه الغیر. 
2- سداد كافة حقوق الدائنین أو إبرام صلح معھم ، فإن تعذر فال یتم تصفیة الشركة إال بعد صدور قرار 

من الجھة القضائیة المختصة بشھر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنین أو الشركة.
المادة الثامنة عشر: التبلیغات

تكون التبلیغات التي توجھھا الشركة إلى الشركاء عن طریق  البرید اإللكتروني

1 – تخضع الشركة لألنظمة الساریة بالمملكة. 
2- كل ما لم یرد بھ نص في ھذا العقد یطبق بشأنھ نظام الشركات والئحنھ.

حرر ھذا العقد من عدد من النسخ استلمھا مالك رأس المال للعمل بموجبھا ولتقدیمھا للجھات المختصة 
لقید الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات, ھذا وقد فوض الشركاء السید/ بدر ناصر محمد العلیوي في 

إتمام اإلجراءات النظامیة الالزمة لتأسیس الشركة والمتابعة لدى الجھات المختصة فیما یختص بھذا 
الشأن.

المادة التاسعة عشر: أحكام عامة

المادة العشرون: نسخ العقد

تصبح بدایة السنة المالیة للشركة من تاریخ [06/05/1441] ھـ الموافق [01/01/2020] م وتنتھي في 
[10/12/1441] ھـ الموافق [31/07/2020] م وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھرا�.

ب- یُعد  [مدیر الشركة] عن كل سنة مالیة القوائم المالیة للشركة وتقریرا� عن نشاط الشركة 
ومركزھاالمالي واقتراحاتھم في شأن توزیع األرباح, وذلك خالل ثالثة أشھر من نھایة السنة المالیة. 
وعلى المدیرین أن یرسلوا الى الوزارة وإلى كل شریك صورة من ھذه الوثائق وصورة من تقریر مجلس 

الرقابة -إن وجد- وصورة من تقریر مراجع الحسابات, وذلك خالل شھر من تاریخ إعداد الوثائق 
المذكورة. ولكل شریك أن یطلب من المدیرین الدعوة إلى عقد اإلجتماع للجمعیة العامة للشركاء 

للمداولة في الوثائق المذكورة.
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المادة الخامسة عشر: السنة المالیة

المادة السادسة عشر: األرباح والخسائر
توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة على النحو التالي: 

أ- تجنب الشركة في كل سنة (10%) على األقل من أرباحھا الصافیة، لتكوین احتیاطي نظامي. ویجوز 
للجمعیة العامة للشركاء أن تقرر وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (30%) من رأس مال 

الشركة. 
ب- الباقي یوزع على الشركاء بنسبة حصص كل منھم في راس المال ما لم یقرر الشركاء تكوین احتیاطیات 

أخرى أو ترحیل رصید األرباح كلیا أو جزئیا للسنة المالیة التالیة. 
ت- في حالة تحقیق خسائر یتحملھا الشركاء بنسبة ما یملكھ كل منھم من حصص في رأس المال أو یتم 

ترحیلھا للسنة المالیة التالیة وال یتم توزیع أرباح إال بعد استھالك تلك الخسارة وإذا بلغت خسائر 
الشركة نصف رأس مالھا، وجب على (مدیر أو مدیري أو مجلس المدیرین ) الشركة تسجیل ھذه الواقعة في 

السجل التجاري ودعوة الشركاء لالجتماع خالل مدة ال تزید على تسعین یوما� من تاریخ علمھم ببلوغ 
الخسارة ھذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلھا. ویجب شھر قرار الشركاء سواء باستمرار 

الشركة أو حلھا بالطرق المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والخمسین بعد المائة) من نظام الشركات. 
وتعد الشركة منقضیة بقوة النظام إذا أھمل مدیرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار 

قرار باستمرار الشركة أو حلھا.
المادة السابعة عشر: إنقضاء الشركة

تنقضي الشركة بأحد أسباب االنقضاء الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام الشركات ومواد ھذا 
العقد وبانقضائھا تدخل في دور التصفیة وفقا ألحكام الباب العاشر من نظام الشركات. 

مع مراعاة أنھ في حالة التصفیة االختیاریة یلزم اتخاذ اآلتي : 
1- إعداد مركز مالي للشركة في تاریخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفیة الشركة معتمد من محاسب قانوني 
مرخص لھ بالعمل في المملكة العربیة السعودیة یثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا ودیونھا 

تجاه الغیر. 
2- سداد كافة حقوق الدائنین أو إبرام صلح معھم ، فإن تعذر فال یتم تصفیة الشركة إال بعد صدور قرار 

من الجھة القضائیة المختصة بشھر إفالس الشركة بناء على طلب الدائنین أو الشركة.
المادة الثامنة عشر: التبلیغات

تكون التبلیغات التي توجھھا الشركة إلى الشركاء عن طریق  البرید اإللكتروني

1 – تخضع الشركة لألنظمة الساریة بالمملكة. 
2- كل ما لم یرد بھ نص في ھذا العقد یطبق بشأنھ نظام الشركات والئحنھ.

حرر ھذا العقد من عدد من النسخ استلمھا مالك رأس المال للعمل بموجبھا ولتقدیمھا للجھات المختصة 
لقید الشركة بالسجل التجاري وسجل الشركات, ھذا وقد فوض الشركاء السید/ بدر ناصر محمد العلیوي في 

إتمام اإلجراءات النظامیة الالزمة لتأسیس الشركة والمتابعة لدى الجھات المختصة فیما یختص بھذا 
الشأن.

المادة التاسعة عشر: أحكام عامة

المادة العشرون: نسخ العقد

تصبح بدایة السنة المالیة للشركة من تاریخ [06/05/1441] ھـ الموافق [01/01/2020] م وتنتھي في 
[10/12/1441] ھـ الموافق [31/07/2020] م وتكون كل سنة مالیة بعد ذلك اثني عشر شھرا�.

ب- یُعد  [مدیر الشركة] عن كل سنة مالیة القوائم المالیة للشركة وتقریرا� عن نشاط الشركة 
ومركزھاالمالي واقتراحاتھم في شأن توزیع األرباح, وذلك خالل ثالثة أشھر من نھایة السنة المالیة. 
وعلى المدیرین أن یرسلوا الى الوزارة وإلى كل شریك صورة من ھذه الوثائق وصورة من تقریر مجلس 

الرقابة -إن وجد- وصورة من تقریر مراجع الحسابات, وذلك خالل شھر من تاریخ إعداد الوثائق 
المذكورة. ولكل شریك أن یطلب من المدیرین الدعوة إلى عقد اإلجتماع للجمعیة العامة للشركاء 

للمداولة في الوثائق المذكورة.
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یقر الشركاء وھم بكامل األھلیة المعتبرة شرعا� ونظاما� بموافقتھم على عقد الشركة وأنھم قاموا 
بمراجعة بنوده وااللتزامات والحقوق التي یتضمنھا بعنایة، وأنھم یقرون بصحتھا وعدم مخالفتھا لنظام 
الشركات ویتقدمون بھ بطوعھم واختیارھم ودون إكراه أو إجبار من أحد، وأنھم مسؤولون عن صحة جمیع 

البیانات والمعلومات المدخلة والواردة فیھ ویتحملون المسؤولیة النظامیة وفقا� للمادة الثانیة 
عشرة بعد المائتین من نظام الشركات إذا ثبت خالف ذلك.

تم تدقیق ھذا العقد اإللكتروني وتوثیقھ من قبل وزارة التجارة، وتم التحقق من ھویة الشركاء عن طریق رسائل 
نصیة على رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات اإللكترونیة بوزارة الداخلیة (أبشر).

الختم
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٤-   التعديــالت المتعلقــة بالنظــام األساســي لشــركة عطــاء والمتعلقــة بصفقــة 
االســتحواذ

موضوع المادة
النظام المعدلالنظام الحالي

رقم 
رقم نص المادةالمادة

نص المادةالمادة

7رأس المال

حــدد رأس مــال الشــركة بـــ )400٫000٫000( 
مقســماً  ســعودي،  ريــال  مليــون  أربعمائــة 
ســهم  مليــون  أربعــون   )40٫000٫000( إلــى 
 )10( منهــا  كل  قيمــة  القيمــة،  متســاوية 
أســهم  وجميعهــا  ســعودي،  ريــال  عشــرة 
بالكامــل. قيمتهــا  مدفوعــة  عينيــة  عاديــة 

7

حــدد رأس مــال الشــركة بـــ )420٫872٫150( 
أربعمائــة وعشــرون مليونــاً وثمانمائــة واثنــان 
وســبعون ألفــاً ومائــة وخمســون ريــال ســعودي، 
مقســماً إلــى )42٫087٫215( اثنــان وأربعــون 
مليونــاً وســبعة وثمانــون ألفــاً ومائتــان وخمســة 
عشــر ســهم متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا 
)10( عشــرة ريــال ســعودي، وجميعهــا أســهم 
بالكامــل. قيمتهــا  مدفوعــة  عينيــة  عاديــة 

8االكتتاب في األسهم

اكتتــب المؤسســون فــي كامــل أســهم رأس المــال 
البالغــة إلــى )40٫000٫000( أربعــون مليــون 
أربعمائــة   )400٫000٫000( بقيمــة  ســهم 
بالكامــل. مدفوعــة  ســعودي  ريــال  8مليــون 

رأس  أســهم  كامــل  فــي  المســاهمون  اكتتــب 
اثنــان   )42٫087٫215( البالغــة  المــال 
ألفــاً  وثمانــون  وســبعة  مليونــاً  وأربعــون 
بقيمــة  ســهماً  عشــر  وخمســة  ومائتــان 
)420٫872٫150( أربعمائــة وعشــرون مليونــاً 
ومائــة  ألفــاً  وســبعون  واثنــان  وثمانمائــة 
بالكامــل. مدفوعــة  ســعودي  ريــال  وخمســون 
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