نشرة إصدار شركة عطاء التعليمية
شركة مساهمة سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (املوافق 2010/02/23م) والسجل التجاري رقم 1010186435
وتاريخ 1424/03/10هـ (املوافق 2003/05/11م)
طرح اثنا عشر مليون ( )12,000,000سه ًما عاد ًيا متثل نسبة ثالثني يف املائة ( )%30من رأس مال شركة عطاء التعليمية بسعر طرح يبلغ [•] ريال سعودي للسهم الواحد
فترة االكتتاب :خمسة ( )5أيام تبدأ من تاريخ 1440/11/11هـ (املوافق 2019/07/14م) وحتى تاريخ 1440/11/15هـ (املوافق 2019/07/18م)

شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (املوافق
2010/02/23م) مقيدة بالسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10ه (املوافق 2003/05/11م) الصادر من
مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية (يشار إليها فيما بعد بـ»الشركة» أو «املصدر»).
تعود بداية تأسيس الشركة إلى العام 1413هـ (املوافق 1992م) عندما مت افتتاح فرع ملؤسسة «مدارس الر ّواد األهلية لصاحبها
عبداهلل بن إبراهيم اخللف» (املقيدة بالسجل التجاري رقم  1010082694وتاريخ 1411/10/07هـ (املوافق 1991/04/20م))
بنفس اسم املؤسسة ،وقد ق ّيد الفرع بالسجل التجاري رقم  96672وتاريخ 1413/01/08هـ (املوافق 1992/07/08م) .وقد
أبدى عدد من املستثمرين ،مبن فيهم رئيس مجلس إدارة الشركة احلالي طارق بن عثمان القصبي ،اهتمامهم يف أعمال املؤسسة
ودخلوا يف شراكة مع صاحبها .وبتاريخ 1423/09/06هـ (املوافق 2002/11/10م) ،مت حتويل الفرع املذكور إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة باسم «شركة مدارس الر ّواد األهلية «مقيدة بالسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10ه
(املوافق 2003/05/11م) برأس مال قدره ستة مليون وثمامنائة وستون ألف ( )6,860,000ريال سعودي مقسم إلى تسعة
وأربعني ( )49حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة مائة وأربعني ألف ( )140,000ريال سعودي .وبتاريخ
1431/03/10هـ (املوافق 2010/02/23م) ،مت حتويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
باسم «شركة الر ّواد للتربية والتعليم» وبرأس مال قدره مائة وثمانون مليون ( )180,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثمانية
عشر مليون ( )18,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق تقدمي
أصول عينية شملت مبلغ اثنني وتسعني مليون ومائتان وثمانية وثمانني ألف وأربعمائة وثمانية وخمسني ( )92,288,458ريال
سعودي عبارة عن قيمة شهرة كما مت تعديل اسم الشركة إلى «شركة الر ّواد للتربية والتعليم» .وبتاريخ 1432/07/14هـ (املوافق
2011/06/16م) مت تعديل اسم الشركة إلى «شركة الر ّواد األهلية للتعليم والتدريب» ،كما مت بتاريخ 1433/01/12هـ املوافق
2011/12/07م خفض رأس مالها إلى مائة واثنني وأربعني مليون ( )142,000,000ريال سعودي عن طريق إلغاء ثالثة ماليني
وثمامنائة ألف ( )3,800,000سهم من أسهم الشركة املصدرة متثل قيمتها االسمية الفرق بني القيمة العادلة لألصول العينية
املقدمة كمساهمة يف رأس املال بتاريخ التحول حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وبني ما هو مسجل يف
ذلك الوقت مع بقاء نسب ملكية املساهمني كما هي دون تغيير .وبتاريخ 1433/09/18هـ (املوافق 2012/08/05م) ،مت تعديل
اسم الشركة إلى «شركة عطاء التعليمية» .وبتاريخ 1436/12/02هـ (املوافق 2015/09/15م) مت دمج مدارس الشرق األوسط
العاملية ومدارس الشرق األوسط اجلديدة العاملية ومدارس الشرق األوسط احلديثة العاملية ومدارس السليمانية العاملية
ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية بكافة أصولها وموجوداتها مبا يف ذلك تراخيصها وسجالتها وأسمائها التجارية
فروعا للشركة مع احتفاظها بأرقام سجالتها
يف شركة عطاء التعليمية ،حيث أصبحت هذه املدارس بعد إمتام عملية الدمج
ً
التجارية وتواريخها .وقد قامت الشركة لغرض االندماج برفع رأس مالها إلى مائتني وستة عشر مليون وأربعمائة وستة آالف
( )216,406,000ريال سعودي بزيادة قدرها  74,406,000ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها سبعة ماليني
وأربعمائة وأربعون ألف وستمائة ( )7,440,600سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح
املالك السابقني للمدارس املندمجة .وبتاريخ 1439/09/13هـ (املوافق 2018/05/28م) ،مت رفع رأس مال الشركة إلى أربعمائة
مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعني مليون ( )40,000,000سهم عادي وذلك عن طريق رسملة مبلغ الزيادة
من بند األرباح املبقاة وبند االحتياطي النظامي (وملزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة وتطور رأس املال ،الرجاء مراجعة
القسم الفرعي « 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس املال» يف القسم (« )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة» من هذه النشرة).
يبلغ رأس مال الشركة احلالي أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي .مقسم إلى أربعني مليون ( )40,000,000سهم
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .ويتمثل املساهمون الكبار يف الشركة
املذكورة أسماؤهم يف الصفحة ( )83يف كل من :شركة اإلبداع الوطني املتطورة للتجارة (التي متلك ما نسبته  %38من رأس مال
الشركة احلالي) ،وشركة رزم لالستثمار (التي متلك ما نسبته  %28.42تقري ًبا من رأس مال الشركة احلالي) ،وأحمد بن ناصر
املتعب (الذي ميلك ما نسبته  %21.6من رأس مال الشركة احلالي).
تتمثل عملية االكتتاب العام («االكتتاب» أو «الطرح») يف طرح اثني عشر مليون ( )12,000,000سهم عادي (يشار إليها بـ»أسهم
الطرح» ويشار لكل واحد منها بـ»سهم الطرح») بسعر اكتتاب قدره [•] ً
رياال سعود ًيا للسهم الواحد وبقيمة اسمية تبلغ عشر
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .ومتثل أسهم الطرح مبجملها ما نسبته ثالثني يف املائة ( )%30من رأس مال الشركة.
ويقتصر االكتتاب يف أسهم الطرح على شريحتني من املستثمرين هما:
الشريحة (أ) :املؤسسات املكتتبة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها املشاركة يف بناء سجل األوامر وفقًا لتعليمات بناء
سجل األوامر وتخصيص األسهم يف االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة («تعليمات بناء سجل األوامر») (ويشار إٍ ليها مجتمعة
ً
(فضال راجع القسم (« )1التعريفات واملصطلحات») .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها
بـ»املؤسسات املكتتبة»)
مبدئ ًيا للمؤسسات املكتتبة اثني عشر مليون ( )12,000,000سهم متثل ما نسبته مائة يف املائة ( )%100من إجمالي عدد أسهم
الطرح ،ويكون التخصيص النهائي ألسهم الطرح بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد (املعرفني بالشريحة (ب) أدناه) ،ويف حال اكتتب
املكتتبون األفراد بأسهم الطرح ،يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية السعودية
(«الهيئة») تخفيض عدد األسهم املخصصة للمؤسسات املكتتبة إلى عشرة ماليني وثمامنائة ألف ( )10,800,000سهم والتي
متثل ما نسبته تسعني يف املائة ( )%90من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب) :املكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املرأة السعودية املطلقة
أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى املستثمرين اخلليجيني من ذوي الشخصية الطبيعية (يشار
إليهم فيما بعد مجتمعني بـ»املكتتبني األفراد» ومنفردين بـ»املكتتب الفرد») .ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت
القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب ،ويف حال مت االكتتاب مرتني ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا
ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

سيخصص للمكتتبني األفراد بحد أقصى مليون ومائتي ألف ( )1,200,000سهم من أسهم الطرح مبا ميثل عشرة يف املائة
( )%10من إجمالي أسهم الطرح .ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني األفراد بكامل عدد أسهم الطرح املخصصة لهم ،فيحق ملدير
سجل اكتتاب املؤسسات – بعد احلصول على موافقة الهيئة – تخفيض عدد األسهم املخصصة للمكتتبني األفراد لتتناسب مع
عدد األسهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.
ميلك املساهمون احلاليون يف الشركة («املساهمون البائعون») جميع أسهم الشركة قبل الطرح ،وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل
املساهمني البائعني وفقًا للجدول رقم « 1-5هيكل امللكية يف الشركة قبل الطرح وبعده» يف القسم (« )5هيكل امللكية والهيكل
التنظيمي للشركة» ،وبالتالي فإن مساهمي الشركة احلاليني الواردة أسماؤهم يف الصفحة ( )83من هذه النشرة والذين ميلكون
مجتمعني نسبة مائة يف املائة ( )%100من أسهم الشركة قبل الطرح ،سوف ميلكون نسبة سبعني يف املائة ( )%70من رأس مال
الشركة بعد الطرح وسيحتفظون باحلصة املسيطرة يف الشركة.
سيتم توزيع متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح (الرجاء مراجعة القسم (« )14املصاريف» من هذه النشرة) على
املساهمني البائعني وفقًا لنسبة ملكية كل منهم يف أسهم الطرح ،ولن حتصل الشركة على أي جزء من صايف متحصالت الطرح
حسبما ورد شرحه يف القسم (« )8استخدام متحصالت الطرح» .وقد مت التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من قبل متعهد
ً
(فضال راجع القسم (« )13التعهد بتغطية االكتتاب») .هذا ويحظر على كبار املساهمني يف الشركة الذين تظهر
التغطية
أسماؤهم يف الصفحة ( )83من هذه النشرة التصرف يف أسهمهم خالل فترة الستة أشهر التالية لتاريخ بدء تداول أسهم
الشركة («فترة احلظر») ،ويجوز لهم التصرف يف أسهمهم بعد انتهاء فترة احلظر دون احلصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
تبدأ فترة االكتتاب يف يوم 1440/11/11هـ (املوافق 2019/07/14م) وتستمر ملدة خمسة ( )5أيام شاملة يوم إغالق االكتتاب
وهو يوم 1440/11/15هـ (املوافق 2019/07/18م) («فترة االكتتاب») .وميكن تقدمي طلبات االكتتاب لدى أي من فروع اجلهات
املستلمة واملذكورة يف الصفحة (و) من هذه النشرة («اجلهات املستلمة») ،وذلك خالل فترة االكتتاب (وملزيد من التفاصيل،
الرجاء مراجعة «التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب» يف الصفحة (ك) والقسم (« )15شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه
النشرة) .وميكن للمكتتبني من املؤسسات املكتتبة االكتتاب يف أسهم الطرح من خالل مدير سجل اكتتاب املؤسسات خالل عملية
بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على املكتتبني األفراد.
يجب على كل مكتتب من املكتتبني األفراد االكتتاب بعدد عشرة ( )10أسهم كحد أدنى ،بينما يبلغ احلد األعلى لالكتتاب هو
مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهم .وسيتم تخصيص العدد املتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء
على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب فيها .وإذا جتاوز عدد املكتتبني األفراد مائة وعشرين ألف
( )120,000مكتتب فرد ،فإن الشركة ال تضمن تخصيص احلد األدنى والبالغ عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب .ويف هذه احلالة
سيتم التخصيص وفقًا ملا تقترحه الشركة واملستشار املالي .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى املكتتبني دون أي
عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو اجلهات املستلمة .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض
ً
(فضال راجع القسم الفرعي « 2-16التخصيص
(إن وجد) يف موعد أقصاه يوم 1440/11/22هـ (املوافق 2019/07/25م).
ورد الفائض» يف القسم (« )15شروط وتعليمات االكتتاب»).
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،ويعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد ،ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات
اجلمعية العامة للمساهمني («اجلمعية العامة») والتصويت فيها ،ولن يتمتع أي مساهم بأي حقوق تفضيلية ،وستستحق أسهم
الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبا ًرا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه («النشرة») والسنوات املالية التي تليها (وملزيد
من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم (« )7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).
لم يسبق تداول أسهم الشركة يف أي سوق لألسهم سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب،
وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية لتسجيل وطرح أسهمها ،كما تقدمت بطلب إلدراج
أسهمها إلى السوق املالية السعودية («السوق» أو «تداول») ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه ومت استيفاء كافة املستندات
املؤيدة التي طلبتها الهيئة والسوق .وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية طرح األسهم .ومن
املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق املالية السعودية (تداول) يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم
واستيفاء جميع املتطلبات النظامية ذات العالقة (وملزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة «التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب» يف
الصفحة (ك) من هذه النشرة) .وسوف يسمح ملواطني اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي واألفراد غير
السعوديني املقيمني يف اململكة العربية السعودية إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية واخلليجية
بالتداول يف أسهم الشركة بعد بدء تداولها يف السوق املالية السعودية (تداول) .وسيكون بإمكان املستثمر األجنبي املؤهل
(ويشار إليه بـ»املستثمر األجنبي املؤهل») والعميل املوافق عليه (ويشار إليه بـ»العميل املوافق عليه») التداول يف أسهم الشركة
حسب القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة .كما يحق لألفراد غير السعوديني
املقيمني خارج اململكة واملؤسسات املسجلة خارج اململكة (ويشار إليهم بـ»املستثمرين األجانب») القيام باالستثمار بشكل غير
مباشر للحصول على املنفعة االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات املبادلة ( )SWAPمن خالل أحد األشخاص
املرخص لهم من قبل الهيئة بشراء األسهم املدرجة يف السوق املالية والتداول فيها لصالح املستثمرين األجانب (ويشار إليهم
فيما بعد بـ"األشخاص املرخص لهم") .وجتدر اإلشارة إلى أنه مبوجب اتفاقيات املبادلة سيبقى األشخاص املرخص لهم هم
املالكون القانونيون لألسهم.
يجب على الراغبني يف االكتتاب يف أسهم الشركة قراءة ومراجعة اإلشعار املهم الوارد يف الصفحة (أ) والقسم (« )2عوامل
املخاطرة» الواردين يف هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم الطرح.

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية (املشار إليها بــ»الهيئة») وطلب إدراج األوراق
املالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج اخلاصة بالسوق املالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ( )87مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم
واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيا ّن أي تأكيدات
تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أيّ جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1440/9/24هـ (املوافق 2019/5/29م)
إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على املستثمرين من املؤسسات يف عملية بناء سجل أوامر االكتتاب ،وال حتتوي على سعر الطرح.
وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية املتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وحتديد سعر الطرح.

إشعار مهم

تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وعن أسهم الطرح .وعند تقديم طلب االكتتاب في أسهم الطرح ،سوف تتم معاملة المكتتبين على أساس
أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من الشركة أو مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة أو من
خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.ataa.saأو موقع هيئة السوق المالية ( )www.cma.org.saأو موقع المستشار المالي (.)www.hsbcsaudi.com
عينت الشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشا ًرا مال ًيا فيما يخص الطرح ("المستشار المالي") ،كما قامت بتعيينه مدي ًرا لالكتتاب ("مدير
االكتتاب") ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ("مدير سجل اكتتاب المؤسسات") ومتعهدًا لتغطية الطرح ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بعملية طرح أسهم
الطرح الموضحة في هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها وف ًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية
في المملكة العربية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة ( )87مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن صحة
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع
أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
وعلى الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة بتاريخ إصدارها ،إال أن جز ًءا كبي ًرا من
المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص السوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،وبالرغم من أنه ليس لدى
المستشار المالي أو الشركة أو أي من مستشاريها الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (هـ) أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع
غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة من قبل الشركة أو أي من مستشاريها .وبالتالي ،فإنه ال يمكن تقديم أي
تأكيد أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة بتاريخ إصدارها عرضة للتغير .وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم بشكل
سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم (" )2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة) .وال يجوز اعتبار تقديم هذه
النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال على أنه وعد أو تأكيد أو
إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من مستشاريها
للمشاركة في عملية االكتتاب .وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية
الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة ،وقبل اتخاذ
أي قرار باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار
والمعلومات الواردة بخصوصه في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به ،بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح.
إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناس ًبا لبعض المستثمرين وغير مناس ًبا للبعض اآلخر .ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار
ورؤية طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لفحصهم للفرصة االستثمارية والظروف الخاصة لمثل هذا المستثمر.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) المؤسسات المكتتبة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وف ًقا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص
األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة (فضلاً راجع القسم (" )1التعريفات والمصطلحات").
قصر من زوج
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :وتشمل األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،والمستثمرين
الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية .ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت قيامه بذلك فسيطبق النظام بحقه .وفي حال تم االكتتاب
مرتين يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
ويحظر صراح ًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية باستثناء شريحة المؤسسات المكتتبة
على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب
وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن السوق والقطاع

تم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في القسم (" )3معلومات عن السوق والقطاع" المتعلقة بقطاع التعليم والمعلومات األخرى المتعلقة بالسوق
في هذه النشرة من تقرير دراسة السوق المعد من قبل شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست ("مستشار دراسة السوق") بتاريخ 1439/12/18هـ (الموافق 29
أغسطس 2018م) لصالح الشركة ،ويعتقد أن تقديرات وتحليالت هذا المصدر موثوقة غير أن الشركة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة
(الموضحة أسماؤهم في الصفحة (هـ)) لم يقوموا بالتحقق منها بشكل مستقل ،وبالتالي ،ليس هنالك ضمان بدقتها أو اكتمالها.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يملك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته
أو مدرائه أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة .وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على
استعمال اسمه ومعلومات السوق واإلفادات التي قدمها ضمن هذه النشرة بالقسم (" )3معلومات عن السوق والقطاع" بصيغتها ونصها كما وردت ولم يتم
سحب تلك الموافقة حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

أ

المعلومات المالية

إن القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في هذه النشرة،
قد تم إعدادها وف ًقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( .)SOCPAوتمت مراجعتها من قبل شركة كي بي إم جي الفوزان
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ("مراجع الحسابات").
وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي .وابتدا ًء من السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2019م ،ستقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية
المطلوبة نظا ًما وف ًقا لمعايير المحاسبة الدولية ( )IFRSالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة بناء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق الذي تعمل فيه باإلضافة
إلى معلومات السوق المعلنة والمتاحة للعامة ،وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن تلك االفتراضات ،وبالتالي ،فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما
يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة "إفادات مستقبلية" ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل "تخطط"
أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تعتزم" أو "تتوقع" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من المتوقع" أو "سيكون" أو "يُخمن" أو "قد" أو الصيغ النافية لهذه المفردات
وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية
ولكنها ال تشكل ضما ًنا لألداء المستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي
إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوق ًعا صراح ًة أو ضمن ًيا في اإلفادات المستقبلية المذكورة .وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن
أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيلاً في القسم (" )2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة .وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو
األمور غير المؤكدة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة
في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق المالية في أي وقت
بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح ،إذا تبين لها وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو أي مستند مطلوب بموجب
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار .وفيما عدا هاتين الحالتين ،فإن الشركة
ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات عن القطاع أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة ،سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات
جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى ،فإن األحداث والظروف الخاصة
بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطال ًقا .وعليه ،يجب على المكتتبين دراسة
جميع التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات وفحصها ،مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات

لالطالع على تفسير بعض التعريفات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة ،الرجاء مراجعة القسم (" )1التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة.

ب

دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة
الملكية المباشرة*

االسم

الملكية غير المباشرة*

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد الطرح

رئيس
المجلس

سعودي

67

غير تنفيذي

-

-

%28.64

%20.05

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

أحمد بن ناصر المتعب

نائب
رئيس
المجلس

سعودي

69

تنفيذي

%21.6

%15.12

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

عثمان بن طارق القصبي

عضو

سعودي

42

غير تنفيذي

%2.69

%1.88

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

عبداهلل بن طارق القصبي

عضو

سعودي

38

غير تنفيذي

%1.24

%0.87

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

عبد اإلله بن صالح آل
الشيخ

عضو

سعودي

60

مستقل

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

ثنيان بن سليمان بن ثنيان

عضو

سعودي

54

غير تنفيذي

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

عبدالرحمن بن محمد
البراك

عضو

سعودي

59

مستقل

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

محمد بن علي العطيفي
العنزي

عضو

سعودي

50

مستقل

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

فرح بنت أحمد المتعب

عضو

سعودية

38

تنفيذي

%2.4

%1.68

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

أسامة محمد عبدالباقي
سعيد

أمين سر
المجلس

مصري

44

-

-

-

-

-

1440/03/21هـ
(الموافق 2018/11/25م)

طارق بن عثمان

القصبي***

تاريخ التعيين**

المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر في المناصب المذكورة للدورة الحالية للمجلس .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين
السر الواردة في القسم الفرعي 4-5-5من القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة.

*** نشأت الملكية غير المباشرة لرئيس المجلس من خالل:

 -1ملكيته البالغة  %99.0في شركة رزم لالستثمار التي تملك ما نسبته  %28.4في شركة عطاء التعليمية

 -2ملكيته البالغة  %7.5في شركة القصبي للمقاوالت التي تملك ما نسبته  %2.1في شركة عطاء التعليمية

 -3ملكيته البالغة  %99.0في شركة رزم لالستثمار التي تملك  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت التي تملك  %2.1في شركة عطاء التعليمية

ج

عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
شركة عطاء التعليمية
شارع الحسين بن علي  -حي االزدهار
ص.ب 87527 .الرياض 11652المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4563121 :
فاكس+966 )11( 4501833 :
الموقع اإللكترونيwww.ataa.sa :
البريد اإللكترونيinfo@ataa.sa :
ممثلو الشركة
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+966 )11( 4563121 :
فاكس+966 )11( 4501833 :
البريد اإللكترونيothman@alrowad.net :

إبراهيم بن عبدالكريم التركي
الرئيس التنفيذي
شركة عطاء التعليمية
شارع الحسين بن علي  -حي االزدهار
ص.ب 87527 .الرياض 11652
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4563121 :
فاكس+966 )11( 4501833 :
البريد اإللكترونيceo@ataa.sa :
أمين سر مجلس اإلدارة

أسامة محمد عبد الباقي سعيد
أمين سر مجلس اإلدارة
شركة عطاء التعليمية
 3987الحسين بن علي  -حي االزدهار
وحدة رقم  1الرياض 7664 – 12486
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4563121 :
فاكس+966 )11( 4501833 :
البريد اإللكترونيusamah@ataa.sa :
سوق األسهم
السوق المالية السعودية (تـداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم 15 :
الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 920001919 :
فاكس+966 )11( 2189133 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

د

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
العليا ،حي المروج 7267
الرياض 12283-2255
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 5920 :
فاكس+966 )11( 299 2385 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيAtaaIPO@hsbcsa.com :
المستشار القانوني
شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
 6775شارع التخصصي ،عمارة برستيج رقم ( )4الدور األول
العليا ،وحدة رقم  4الرياض 3712 - 12331
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4648081 :
فاكس+966 )11( 4624968 :
موقع إلكترونيwww.fahadlaw.com :
بريد إلكترونيoffice@fahadlaw.com :
مستشار العناية المهنية المالية
شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون ()PwC
برج المملكة ص.ب  8282الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 211 0400 :
فاكس+966 )11( 211 0401 :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
البريد اإللكترونيkhalid.mahdhar@pwc.com :
مستشار دراسة السوق واالستراتيجية
آرثر دي ليتل ميدل إيست
جناح  ،606الدور السادس ،برج أرجان
مدينة دبي لإلعالم ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب 112687
هاتف+97144335401 :
فاكس+97144290679 :
الموقع اإللكترونيwww.adlittle.com :
البريد اإللكترونيexecutiveoffice.me@adlittle.com :
مراجع الحسابات
شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
برج كي بي إم جي ،طريق صالح الدين األيوبي
ص.ب  92876الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 8748500 :
فاكس+966 )11( 8748600 :
موقع إلكترونيwww.kpmg.com.sa :
بريد إلكترونيmarketingsa@kpmg.com :

تنويه :قدم جميع المستشارين ومراجع الحسابات المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم في
هذه النشرة بالشكل والمضمون الواردين فيها ،ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة .كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها
(من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة) أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة
أو شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.

هـ

الجهات المستلمة
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم  ٩٠٨٤الرياض ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+٩٦٦ )١١( ٤٠٥ ٠٦٧٧ :
رقم الفاكس+٩٦٦ )١١( ٤٠٥ ٠٦٦٠ :
الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :
البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :
مصرف الراجحي
طريق العليا
ص.ب  ،٢٨الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ )١١( ٢١١ ٦٠٠٠ :
فاكس+٩٦٦ )١١( ٤٦٠ ٠٧٠٥ :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب  ،٣٥٥٥جدة ٢١٤٨١
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ )١٢( ٦٤٩ ٣٣٣٣ :
فاكس+٩٦٦ )١٢( ٦٤٣ ٧٤٢٦ :
الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :
البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز
ص ب  ،6277جدة 21442
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ )١٢( 609 8888 :
فاكس+٩٦٦ )١٢( 609 8881 :
الموقع اإللكترونيwww.baj.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@baj.com.sa :

و

البنوك التي تتعامل معها الشركة
مصرف الراجحي
الرياض ،طريق العليا
ص.ب  28الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
الهاتف+966 )11( 211 6000 :
الفاكس+966 )11( 460 0705 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :
البريد اإللكترونيcare@alrajhibank.com.sa :
البنك السعودي لالستثمار
حي المعذر
ص.ب  3144الرياض 12622
المملكة العربية السعودية
الهاتف+966 )11( 4183100 :
الفاكس+966 )11( 4776781 :
الموقع اإللكترونيwww.saib.com.sa :
البريد اإللكترونيir@saib.com.sa :
بنك الجزيرة
حي النفل
ص.ب  20438الرياض 11455
المملكة العربية السعودية
الهاتف+966 )11( 275 1086 :
الفاكس+966 )11( 274 1507 :
الموقع اإللكترونيwww.baj.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@baj.com.sa :
بنك الرياض
العليا ،شارع التخصصي
ص.ب  3753الرياض 12331
المملكة العربية السعودية
الهاتف920012299 :
الفاكس+966 )11( 4798898 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :
البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم  ٩٠٨٤الرياض ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+٩٦٦ )١١( ٤٠٥ ٠٦٧٧ :
رقم الفاكس+٩٦٦ )١١( ٤٠٥ ٠٦٦٠ :
الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :
البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :
بنك البالد
طريق الملك عبداهلل – حي الورود
ص.ب  140الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
الهاتف+966 )11( 2039815 :
الفاكس+966 )11( 4013030 :
الموقع اإللكترونيwww.bankalbilad.com :
البريد اإللكترونيmailgroupipo@albilad.com :

ز

ملخص الطرح

يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الخاصة بالطرح الواردة في هذه النشرة إال أنه ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تهم
المستثمرين المحتملين .لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح مراجعة اإلشعار المهم الوارد في الصفحة (أ) والقسم(" )2عوامل المخاطرة"
وجميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذه قرا ًرا باالكتتاب في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.
اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق
2010/02/23م) مقيدة بالسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ (الموافق 2003/05/11م) ،ويقع
مركزها الرئيسي بمدينة الرياض.
تعود بداية تأسيس الشركة إلى العام 1413هـ (الموافق 1992م) عندما تم افتتاح فرع لمؤسسة "مدارس الر ّواد األهلية
لصاحبها عبداهلل بن إبراهيم الخلف" (المقيدة بالسجل التجاري رقم  1010082694وتاريخ 1411/10/07هـ (الموافق
1991/04/20م)) بنفس اسم المؤسسة ،وقد ق ّيد الفرع بالسجل التجاري رقم  96672وتاريخ 1413/01/08هـ (الموافق
1992/07/08م) .وقد أبدى عدد من المستثمرين ،بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي طارق بن عثمان القصبي،
اهتمامهم في أعمال المؤسسة ودخلوا في شراكة مع صاحبها .وبتاريخ 1423/09/06هـ (الموافق 2002/11/10م) ،تم
تحويل الفرع المذكور إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم "شركة مدارس الر ّواد األهلية" برأس مال قدره ستة مليون
وثمانمائة وستون ألف ( )6.860.000ريال سعودي مقسم إلى تسعة وأربعين ( )49حصة عينية ونقدية متساوية القيمة،
قيمة كل حصة مائة وأربعين ألف ( )140.000ريال سعودي .وبتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م) ،تم تحويل
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة الر ّواد للتربية والتعليم" وبرأس مال قدره
مائة وثمانون مليون ( )180.000.000ريال سعودي مقسم إلى ثمانية عشر مليون ( )18.000.000سهم عادي بقيمة اسمية
قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق تقديم أصول عينية شملت مبلغ اثنين وتسعين مليون ومائتان
وثمانية وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين ( )92.288.458ريال سعودي عبارة عن قيمة شهرة كما تم تعديل اسم
الشركة إلى "شركة الر ّواد للتربية والتعليم" .وبتاريخ 1432/07/14هـ (الموافق 2011/06/16م) تم تعديل اسم الشركة إلى
"شركة الر ّواد األهلية للتعليم والتدريب" ،كما تم بتاريخ 1433/01/12هـ (الموافق 2011/12/07م) خفض رأس مالها إلى
مائة واثنين وأربعين مليون ( )142.000.000ريال سعودي عن طريق إلغاء ثالثة ماليين وثمانمائة ألف ()3.800.000
سهم من أسهم الشركة المصدرة تمثل قيمتها االسمية الفرق بين القيمة العادلة لألصول العينية المقدمة كمساهمة في
رأس المال بتاريخ التحول حسب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبين ما هو مسجل في ذلك الوقت مع
بقاء نسب ملكية المساهمين كما هي دون تغيير .وبتاريخ 1433/09/18هـ (الموافق 2012/08/05م) ،تم تعديل اسم
الشركة إلى "شركة عطاء التعليمية" .وبتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م) تم دمج مدارس الشرق األوسط
العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية
ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية بكافة أصولها وموجوداتها بما في ذلك تراخيصها وسجالتها وأسمائها
فروعا للشركة مع احتفاظها بأرقام
التجارية في شركة عطاء التعليمية ،حيث أصبحت هذه المدارس بعد إتمام عملية الدمج
ً
سجالتها التجارية وتواريخها .وقد قامت الشركة لغرض االندماج برفع رأس مالها إلى مائتين وستة عشر مليون وأربعمائة
وستة آالف ( )216.406.000ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها سبعة ماليين وأربعمائة وأربعون ألف
وستمائة ( )7.440.600سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح المالك السابقين
للمدارس المندمجة .وبتاريخ 1439/09/13هـ (الموافق 2018/05/28م) ،تم رفع رأس مال الشركة إلى أربعمائة مليون
( )400.000.000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم عادي وذلك عن طريق رسملة مبلغ الزيادة
من بند األرباح المبقاة وبند االحتياطي النظامي (ولمزيد من التفاصيل حول تاريخ الشركة وتطور رأس المال ،الرجاء مراجعة
القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وف ًقا لنظامها األساسي في:
1-1إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وتأسيس المدارس األهلية والعالمية (رياض األطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي) للبنين
والبنات (عام وتحفيظ) والكليات والجامعات في المملكة العربية السعودية وخارجها.
2-2إقامة وإدارة وصيانة مراكز التدريب.
3-3شراء مدارس ومنشآت تعليمية وتدريبية قائمة وتطويرها وإدارتها.
4-4تملك وإدارة وتشغيل المعاهد التعليمية والتدريبية.
5-5تملك وإدارة مراكز التدريب المهني.
6-6إنشاء وتملك وإدارة مدارس التربية الخاصة.

املساهمون الكبار

يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده:
عدد األسهم
المساهم الكبير

نسبة الملكية
المباشرة*

نسبة الملكية غير
المباشرة*

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

شركة اإلبداع الوطني
المتطورة للتجارة

15.200.000

10.640.000

%38

%26.6

-

-

شركة رزم لالستثمار

11.368.310

7.957.817

%28.42

%19.89

%0.36

%0.25

أحمد بن ناصر المتعب

8.640.000

6.048.000

%21.6

%15.12

-

-

املجموع

35.208.310

24.645.817

%88.02

%61.61

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** نشأت الملكية غير المباشرة لشركة رزم لالستثمار من خالل ملكيتها البالغة  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت.

رأس مال الشركة

أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي.

ح

إجمالي عدد األسهم املصدرة

أربعين مليون ( )40.000.000سه ًما عاد ًيا مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

الطرح

سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد اثني عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي ،بقيمة اسمية
مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وسيكون سعر االكتتاب (•) ريالاً سعود ًيا للسهم
الواحد شاملاً القيمة االسمية للسهم .وتمثل إجمالي أسهم الطرح ما نسبته ثالثين في المائة ( )%30من رأس مال
الشركة.

إجمالي عدد أسهم الطرح

اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي.

نسبة أسهم الطرح من رأس مال الشركة

تمثل أسهم الطرح ثالثين في المائة ( )٪30من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

(•) ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

(•) ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح المقدرة بمبلغ (•) ريال سعودي (بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بمبلغ
ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26.500.000ريال سعودي) على المساهمين البائعين وف ًقا لنسبة ملكية كل
منهم في أسهم الطرح ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت الطرح (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء
مراجعة القسم (" )8استخدام متحصالت الطرح" من هذه النشرة).

عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها

اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

(•) ريال سعودي.

فئات املستثمرين املستهدفني

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين هما:
الشريحة (أ) المؤسسات المكتتبة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وف ًقا
لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء
مراجعة القسم (" )1التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة).
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية،
ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بالعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق هذا الشخص.
وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
عدد أسهم الطرح للمؤسسات املكتتبة

اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي تمثل مائة في المائة ( )٪100من إجمالي أسهم الطرح .وفي حال .وجود
طلب كاف من المكتتبين األفراد ألسهم الطرح وقيام المؤسسات المكتتبة باالكتتاب بكامل الحصة المخصصة لهم ،يحق
لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى عشرة ماليين وثمانمائة ألف
( )10.800.000سهم والتي تمثل ما نسبته تسعين في المائة ( )%90من إجمالي أسهم الطرح.

عدد أسهم الطرح للمكتتبني األفراد

مليون ومائتي ألف ( )1.200.000سهم عادي كحد أقصى ،تمثل ما نسبته عشرة في المائة ( )%10من إجمالي أسهم
الطرح.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
طريقة االكتتاب للمؤسسات املكتتبة

سيوفر مدير سجل اكتتاب المؤسسات نماذج طلب االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات المكتتبة أثناء عملية بناء سجل
األوامر .وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير االكتتاب بتوفير نماذج طلب االكتتاب للمؤسسات المكتتبة والتي عليها
تعبئتها وف ًقا للتعليمات المبينة في القسم (" )16شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة.

طريقة االكتتاب لألفراد

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى مدير االكتتاب والجهات المستلمة .ويجب تعبئة طلب االكتتاب
وف ًقا للتعليمات المبينة في القسم (" )16شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة والتقدم به ألي فرع من فروع الجهات
المستلمة .وبإمكان المكتتبين األفراد الذين سبقت لهم المشاركة في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخ ًرا االكتتاب عن طريق
اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات أو بعضها
لعمالئها شريطة أن( :أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات .و(ب) ال
يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حدي ًثا.

احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
احلد األدنى لالكتتاب للمؤسسات املكتتبة

مائة ألف ( )100.000سهم.

احلد األدنى لالكتتاب للمكتتبني األفراد

عشرة ( )10أسهم.

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
قيمة احلد األدنى لالكتتاب للمؤسسات املكتتبة (•) ريال سعودي.
قيمة احلد األدنى لالكتتاب للمكتتبني األفراد (•) ريال سعودي.
احلد األعلى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
احلد األعلى لالكتتاب للمؤسسات املكتتبة

مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين ( )1.999.990سهم.

احلد األعلى لالكتتاب للمكتتبني األفراد

مائتان وخمسون ألف ( )250.000سهم.

ط

قيمة احلد األعلى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
قيمة احلد األعلى للمؤسسات املكتتبة

(•) ريال سعودي.

قيمة احلد األعلى للمكتتبني األفراد

(•) ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات املستثمرين املستهدفني
تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات املكتتبة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمؤسسات المكتتبة عن طريق مدير سجل اكتتاب المؤسسات بعد إتمام
عملية اكتتاب األفراد باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئ ًيا
للمؤسسات المكتتبة اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم ،تمثل نسبة مائة في المائة ( )٪100من إجمالي عدد أسهم
الطرح ،عل ًما بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد في أسهم الطرح ،فإنه يحق لمدير االكتتاب ،بعد
الحصول على موافقة الهيئة ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى عشرة ماليين وثمانمائة ألف
( )10.800.000سهم عادي ،تمثل ما نسبته تسعين في المائة ( )%90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب
األفراد.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبني األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم المكتتبين األفراد في موعد أقصاه 1440/11/22هـ (الموافق 2019/07/25م).
عل ًما بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،بينما الحد األعلى لكل مكتتب فرد هو مائتان
وخمسون ألف ( )250,000سهم ،وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على
نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وعشرين
ألف ( )120,000مكتتب فرد ،فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى ،وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وف ًقا لما
يحدده المصدر والمستشار المالي.

رد فائض أموال االكتتاب

ستتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب
أو الجهات المستلمة (بحسب الحال) .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب (إن وجد)
في موعد أقصاه يوم 1440/11/22هـ (الموافق 2019/07/25م) (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة "التواريخ
المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة (ك) والقسم (" )16شروط وتعليمات االكتتاب – األحكام المتعلقة بالتخصيص
ورد الفائض" من هذه النشرة).

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح في 1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/14م) وتستمر لمدة خمسة ( )5أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب
وهو يوم 1440/11/15هـ (الموافق 2019/07/18م).

األحقية يف األرباح

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلن عنها الشركة اعتبا ًرا من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها
(ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم (" )7سياسة توزيع األرباح" من هذه النشرة).

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة وال تعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية ،حيث يمنح كل سهم حامله
شخصا آخر
صوت واحد .ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها ،ويجوز له أن يوكل عنه
ً
من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (ولمزيد من التفاصيل،
الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 17-12ملخص النظام األساسي للشركة" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من
هذه النشرة).

القيود املفروضة على األسهم (فترة احلظر)

يخضع كبار المساهمين في الشركة لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق،
بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

إدراج األسهم

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو في أي مكان آخر قبل الطرح ،وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل
وطرح األسهم وف ًقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،كما قامت بتقديم طلب إلى السوق المالية السعودية
"تداول" إلدراج األسهم وف ًقا لقواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .وقد تم الحصول على كافة الموافقات الرسمية
ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع أن
يبدأ تداول األسهم في السوق المالية السعودية "تداول" في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم (ولمزيد من
التفاصيل ،الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة (ك) من هذه النشرة).

عوامل املخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح .ويمكن تصنيف هذه المخاطر على النحو التالي )1( :المخاطر
المرتبطة بعمليات الشركة )2( ،المخاطر المرتبطة بالسوق )3( ،المخاطر المرتبطة باألسهم .وقد تم استعراض هذه
المخاطر بالتفصيل في القسم (" )2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة ،والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار
باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بمبلغ ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26.500.000ريال سعودي تشمل أتعاب
المستشار المالي ومدير االكتتاب ورسوم التعهد بالتغطية وأتعاب المستشار القانوني ومستشار العناية المهنية المالية
ومستشار دراسة السوق ،إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع وغيرها
من المصاريف المرتبطة بالطرح .وسوف يتم خصم تلك المصاريف بالكامل من متحصالت الطرح.

متعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
العليا ،حي المروج 7267
الرياض 12283-2255
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 5920 :
فاكس+966 )11( 299 2385 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيAtaaIPO@hsbcsa.com :

تنويه :يجب مراجعة اإلشعار المهم في الصفحة (أ) والقسم (" )2عوامل المخاطرة" من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح.

ي

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
التاريخ

الحدث

فترة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل األوامر يبدأ االكتتاب للمؤسسات المكتتبة اعتبا ًرا من يوم الخميس بتاريخ 1440/10/24هـ (الموافق
2019/06/27م) ويستمر لمدة اثني عشر يوماً تنتهي بانتهاء يوم اإلثنين بتاريخ 1440/11/05هـ
(الموافق 2019/07/08م).
فترة االكتتاب لألفراد

يبدأ االكتتاب لألفراد من يوم األحد بتاريخ 1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/14م) ويستمر لمدة
خمسة ( )5أيام تنتهي بانتهاء يوم الخميس بتاريخ 1440/11/15هـ (الموافق 2019/07/18م).

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للمؤسسات المكتتبة بنا ًء
على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئ ًيا لكل منهم

يوم األحد 1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/14م).

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة بنا ًء
على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئ ًيا لكل منهم
آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب
للمكتتبين األفراد

يوم الثالثاء بتاريخ 1440/11/13هـ (الموافق 2019/07/16م).
يوم الخميس 1440/11/15هـ (الموافق 2019/07/18م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس 1440/11/22هـ (الموافق 2019/07/25م).

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

يوم الخميس 1440/11/22هـ (الموافق 2019/07/25م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع
تداول اإللكتروني (.)www.tadawul.com.sa

تنويه :الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية اليومية في المملكة العربية السعودية والتي تصدر
باللغة العربية ،وعلى موقع تداول اإللكتروني ( )www.tadawul.com.saوعلى الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.ataa.saوالموقع اإللكتروني للمستشار المالي (.)www.hsbcsaudi.com

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) :المؤسسات المكتتبة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وف ًقا لتعليمات بناء سجل األوامر
وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم (" )1التعريفات والمصطلحات" من هذه
النشرة) ،ويحق لهؤالء المستثمرين التقدم بطلب االكتتاب وف ًقا لما ورد في هذه النشرة.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر،
ّ
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الطبيعية ،ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام
بحق مقدم الطلب.
(أ) المؤسسات المكتتبة:
يمكن للمؤسسات المكتتبة الحصول على نماذج طلبات االكتتاب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء فترة عملية بناء سجل األوامر الخاص باالكتتاب .ويقوم
مدير سجل االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم الطرح على المؤسسات المكتتبة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط .وتبدأ عملية
اكتتاب المؤسسات المكتتبة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وف ًقا للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب .ويجب
تسليم نموذج طلب اكتتاب موقع إلى مدير االكتتاب بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفا ًقا ملز ًما بين الشركة والمؤسسة المكتتبة مقدمة الطلب.
(ب) المكتتبون األفراد:
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى مدير االكتتاب وفروع الجهات المستلمة ،ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب ً
أيضا عن
طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق
أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة استيفاء الشروط التالية:



أن يكون للمكتتب الفرد حساب مصرفي لدى الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد من أفراد عائلته) منذ اكتتابه في
طرح جرى حدي ًثا.

يجب تعبئة نماذج االكتتاب وف ًقا للتعليمات الواردة في هذه النشرة في القسم (" )16شروط وتعليمات االكتتاب" .وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع بنود
نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة وأن يوافق عليها .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من
شروط وتعليمات االكتتاب ،وفي حال تم االكتتاب مرتين ،يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار ،وال يسمح بإجراء أي تعديالت
على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم (" )16شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة).
سوف تتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهات المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتدا ًء ،ودون أي عموالت أو
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ،ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقدًا أو إلى حسابات طرف ثالث.

ك

ملخص المعلومات األساسية

يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة إال أنه ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تهم المستثمرين
المحتملين .لذا يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة للنشرة ،ويُنصح مستلم هذه النشرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم
خصوصا اإلشعار المهم الوارد في الصفحة (أ) والقسم (" )2عوامل المخاطرة"
الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بأكملها،
ً
قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح .ويكون للتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة نفس المعاني المحددة لها في القسم (" )1التعريفات
والمصطلحات" من هذه النشرة وفي أماكن أخرى فيها.

نظرة عامة على الشركة
تاريخ الشركة
شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م) مقيدة بالسجل
التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ (الموافق 2003/05/11م) ،تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي
بمدينة الرياض.
تعود بداية تأسيس الشركة إلى العام 1413هـ (الموافق 1992م) عندما تم افتتاح فرع لمؤسسة "مدارس الر ّواد األهلية لصاحبها عبداهلل بن إبراهيم
الخلف" (المقيدة بالسجل التجاري رقم  1010082694وتاريخ 1411/10/07هـ (الموافق 1991/04/20م)) بنفس اسم المؤسسة ،وقد ق ّيد الفرع
بالسجل التجاري رقم  96672وتاريخ 1413/01/08هـ (الموافق 1992/07/08م) بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .وتم في نفس العام
افتتاح أول مجمع مدارس باسم مدارس الر ّواد األهلية في حي المغرزات بمدينة الرياض .وقد أبدى عدد من المستثمرين ،بمن فيهم رئيس مجلس إدارة
الشركة الحالي طارق بن عثمان القصبي ،اهتمامهم في أعمال المؤسسة ودخلوا في شراكة مع صاحبها .ومع تطور المدارس وتوسع قاعدة المستفيدين
من خدماتها ،رأى المؤسسون أهمية تحويل فرع المؤسسة المذكور إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .وتم بالفعل بتاريخ 1423/09/06هـ (الموافق
2002/11/10م) تحويل الفرع المذكور بما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم "مدارس الر ّواد األهلية" برأس مال
قدره ستة مليون وثمانمائة وستون ألف ( )6.860.000ريال سعودي مقسم إلى تسعة وأربعين ( )49حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ،قيمة كل حصة
مائة وأربعين ألف ( )140.000ريال سعودي.
وألغراض تنمية أعمال الشركة وتوسعها في السوق ،قامت الشركة بتاريخ 1429/٠٨/٠٣هـ (الموافق 2008/٠٨/٠٤م) باالستحواذ على نسبة خمسة
وتسعين في المائة ( )%95من رأس مال شركة النخبة التعليمية .وفي نفس العام ،بتاريخ 1429/09/13هـ (الموافق 2008/09/13م) ،استحوذت الشركة
على مجمع مدارس بدر األهلية الواقع في حي الروابي بمدينة الرياض بالكامل.
وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم (/71ق) بتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م) بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة الر ّواد للتربية والتعليم" برأس مال قدره مائة وثمانون مليون ( )180.000.000ريال سعودي عن طريق
تقديم أصول عينية شملت مبلغ اثنين وتسعين مليون ومائتين وثمانية وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين ( )92.288.458ريال سعودي عبارة عن
قيمة شهرة .وبتاريخ 1432/07/14هـ (الموافق 2011/06/16م) تم تعديل اسم الشركة إلى "شركة الر ّواد األهلية للتعليم والتدريب" تبعه قرار الجمعية
العامة للشركة بتاريخ 1433/01/12هـ (الموافق 2011/12/07م) بخفض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس اإلدارة من مائة وثمانين مليون
( )180.000.000ريال سعودي إلى مائة واثنين وأربعين مليون ( )142.000.000ريال سعودي عن طريق إلغاء ثالثة ماليين وثمانمائة ألف ()3.800.000
سهم من أسهم الشركة المصدرة تمثل قيمتها االسمية الفرق بين القيمة العادلة لألصول العينية المقدمة فعل ًيا كمساهمة في رأس مال الشركة بتاريخ
التحول وبين ما هو مسجل في ذلك الوقت ،وفق معايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وذلك مع بقاء نسب ملكية
المساهمين كما هي دون تغيير .وبتاريخ 1433/09/18هـ (الموافق 2012/08/05م) ،تم تعديل اسم الشركة إلى "شركة عطاء التعليمية".
وبتاريخ 1435/٠٥/٠٣هـ (الموافق 2014/٠٣/٠٤م) ،استحوذت الشركة عن طريق شركة الر ّواد للخدمات المساندة التابعة لها على نسبة خمسة في المائة
( )%5المتبقية من رأس مال شركة النخبة التعليمية لتصبح بذلك المالك لنسبة مائة في المائة ( )%100من رأس مال شركة النخبة التعليمية.
وبتاريخ 1435/١١/٠٨هـ (الموافق 2014/٠٩/٠٣م) ،استحوذت الشركة على شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية بالكامل .كما قامت بتاريخ
1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م) بدمج مجموعة من المدارس األهلية والعالمية في الشركة وقامت لغرض االندماج برفع رأس مالها إلى مائتين
وستة عشر مليون وأربعمائة وستة آالف ( )216.406.000ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة قدرها سبعة ماليين وأربعمائة وأربعون ألف
وستمائة ( )7.440.600سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح المالك السابقين للمدارس المندمجة.
وبتاريخ 1439/09/13هـ (الموافق 2018/05/28م) تمت زيادة رأس مال الشركة إلى أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي مقسم إلى أربعين
مليون ( )40.000.000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن طريق رسملة مبلغ مائة
وخمسين مليون ( )150.000.000ريال سعودي من بند األرباح المبقاة ومبلغ ثالثة وثالثين مليون وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف ( )33.594.000ريال
سعودي من بند االحتياطي النظامي.
يتمثل المساهمون الكبار في الشركة المذكورة أسماؤهم في الصفحة ( )83في كل من شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة (التي تملك ما نسبته %38
من رأس مال الشركة الحالي) ،وشركة رزم لالستثمار (التي تملك ما نسبته  %28.42تقري ًبا من رأس مال الشركة الحالي) ،وأحمد بن ناصر المتعب (الذي
يملك ما نسبته  %21.6من رأس مال الشركة الحالي).

ل

نظرة عامة على نشاط الشركة
شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م)
القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة ،وهي مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ (الموافق
2003/05/11م) .يبلغ رأس مال الشركة أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم بقيمة اسمية
قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل.
تعمل الشركة في قطاع التعليم منذ ما يقارب الثالثين عا ًما ،وتعتبر إحدى أكبر الشركات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث احتلت المركز
الثاني كأكبر شركة تعليمية بمدينة الرياض من حيث عدد الطالب حسب ما ورد في تقرير دراسة السوق المعد بواسطة شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست
بتاريخ 1439/12/18هـ (الموافق  29أغسطس 2018م) .وتمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل تملكها – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالثة عشر
مجم ًعا تعليم ًيا في منطقة الرياض متخصصة في تقديم خدمات التعليم األهلي والتعليم األجنبي لمختلف مراحل التعليم العام (قبل الجامعي) باإلضافة إلى
تملّك الشركة مركز لتعليم اللغة اإلنجليزية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني معتمد لعقد اختبار اآليلتس ( )IELTSومعتمد من كامبردج (Cambridge
 )English Language Assessmentلعقد اختبارات تقييم اللغة اإلنجليزية (ولمزيد من المعلومات حول مجمعات الشركة ومركز تعليم اللغة اإلنجليزية ،الرجاء
مراجعة القسم الفرعي" 5-4نشاط الشركة" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
تبلغ إجمالي مساحة المجمعات التابعة للشركة  199.038مت ًرا مرب ًعا ،وتبلغ الطاقة االستيعابية للمجمعات مجتمعة  35.616طال ًبا وطالبة (ولمزيد من
المعلومات حول الطاقة االستيعابية للمجمعات ،الرجاء مراجعة الجدول " 27-4ملخص المعلومات األساسية للمجمعات التعليمية التابعة للشركة كما
في تاريخ 2019/01/31م" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة من هذه النشرة) .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ إجمالي عدد الطالب
موظفي الشركة وشركاتها التابعة  3.245موظ ًفا وموظفة من الكادر
والطالبات المسجلين في مدارس الشركة  26.744طال ًبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد
ّ
التعليمي واإلداري .وجدير بالذكر أنه كما في  31يناير 2019م ،تم تصنيف كيانات الشركة وشركاتها التابعة ضمن النطاق البالتيني والنطاق األخضر
بدرجاته وفق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 14-4الموظفون" في القسم (" )4خلفية عن
الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).

هيكل الشركة
تملك الشركة – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالث شركات ذوات مسؤولية محدودة ،وهي كل من شركة النخبة التعليمية ،وشركة العروبة العالمية للخدمات
التعليمية ،وشركة الر ّواد للخدمات المساندة .ويوضح المخطط التالي الهيكل الحالي للشركة وشركاتها التابعة:

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٪٩٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٪٩٠

٪٩٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٪٥
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م

٪١٠
٪٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮ ّواد
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻌﺮوﺑﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻻزدﻫﺎر

ﻣﺪارس ر ّواد إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻟﺮواﺑﻲ

ﻣﺪارس اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﳌﻨﺼﻮرة

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ
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ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده:
قبل الطرح
ت.

1

االسم

شركة اإلبداع الوطني
المتطورة للتجارة

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

عدد األسهم

15.200.000

152.000.000

%38

-

10.640.000

106.400.000

11.368.310

113.683.100

%28.42

%0.36

7.957.817

79.578.170

%19.89

86.400.000

%21.6

-

6.048.000

60.480.000

%15.12

-

10.744.680

%2.69

-

752.128

7.521.280

%1.88

-

%2.4

-

672.000

6.720.000

%1.68

-

-

573.220

5.732.200

%1.43

-

-

443.986

4.439.860

%1.11

-

2

شركة رزم

3

أحمد بن ناصر
المتعب

8.640.000

4

عثمان بن طارق
القصبي

1.074.468

5

فرح بنت أحمد المتعب 960.000

9.600.000

6

شركة القصبي
للمقاوالت

818.886

8.188.860

%2.05

7

عبدالعزيز بن سالم
الرويس

634.265

6.342.650

%1.59

لالستثمار**

ن

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

%26.6

%0.25

بعد الطرح

قبل الطرح
نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

8

عبداهلل بن طارق
القصبي

497.287

4.972.870

%1.24

-

348.101

9

شركة مشيرة السعودية 379.241
المحدودة

3.792.410

%0.95

-

265.469

2.654.690

10

منال بنت طارق
القصبي

297.776

2.977.760

%0.74

-

208.443

2.084.430

%0.52

11

خالد بن بداح البداح

77.632

776.320

%0.19

-

54.342

543.420

%0.14

-

12

محمد بن عبداهلل
القاسم

38.816

388.160

%0.1

-

27.171

271.710

%0.07

-

13

رابعة بنت عبداهلل
القاسم

13.319

133.190

%0.03

-

9.323

93.230

%0.02

-

الجمهور

-

-

-

-

12.000.000

120.000.000

%30

-

املجموع

40.000.000

400.000.000

40.000.000

400.000.000

%100

االسم

ت.

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

%100

عدد األسهم

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

3.481.010

%0.87

-

%0.66

-

القيمة االسمية
(ريال سعودي)
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* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** نشأت الملكية غير المباشرة لشركة رزم لالستثمار من خالل ملكيتها البالغة  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت.

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
الرؤية
أن تصبح شركة عطاء التعليمية االختيار األول للتعليم األهلي واألجنبي في المملكة العربية السعودية.
الرسالة
إعداد جيل معتز بقيمه ،متوازن في شخصيته ،مزود بالعلوم الحديثة ،متقن للمهارات الحياتية الالزمة ليكون قيمة إضافية في مجتمعه ووطنه.
االستراتيجية
تبنت الشركة توج ًها استراتيج ًيا لتكون الخيار األول للتعليم األهلي واألجنبي في المملكة العربية السعودية .وترتكز هذه االستراتيجية على أربع ركائز
أساسية:
1-1تعزيز الجودة التعليمية.
2-2زيادة حصة الشركة السوقية.
3-3تحسين كفاءة اإلدارة التشغيلية.
4-4تجويد الخدمات المقدمة للطالب وأولياء األمور.
تهدف الشركة إلى تنفيذ مبادراتها االستراتيجية من خالل مستويين رئيسيين :مستوى الشركة ومستوى المجمع التعليمي .وقد وضعت الشركة أهدا ًفا
شاملة لكل مستوى ،وصممت خطة عمل واضحة لتحقيق أهدافها .وتوضح الفقرات التالية تفاصيل ركائز استراتيجية الشركة:
1-1تعزيز الجودة التعليمية
تسعى الشركة إلى تعزيز جودة خدماتها التعليمية من خالل جذب أفضل الكوادر التعليمية والمحافظة عليها في مختلف المناهج الدراسية
المقدمة .باإلضافة إلى ذلك ،تسعى الشركة إلى الحفاظ على تصنيفها المتميز في مختلف المقاييس التعليمية واألكاديمية من خالل التزامها
بالجودة والسعي لخلق البيئة التعليمية األفضل في المنطقة.
2-2زيادة حصة الشركة السوقية
تعتزم الشركة زيادة حصتها السوقية من خالل استقطاب المزيد من الطالب في مدارسها الحالية عن طريق الجهود التسويقية ،وكذلك عن
طريق زيادة القدرة االستيعابية بشكل عام عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ وعمليات تطوير المجمعات التعليمية في المستقبل.
ولهذا الغرض ،قامت الشركة بتشكيل لجنة مختصة باسم اللجنة التنفيذية واالستثمار وأولت لها مها ًما ومسؤوليات تشمل إيجاد وتقييم ومتابعة
فرص التوسع سوا ًء عن طريق االندماج واالستحواذ أو عن طريق تطوير المجمعات التعليمية .ويشغل هذه اللجنة أعضاء ذوي خبرات ومهارات
مهمة في المواضيع ذات الصلة.
س

شهدت الشركة زيادات ضخمة في طاقتها االستيعابية منذ نشأتها عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ التي قامت بها وسجلها في تطوير
المجمعات التعليمية .تمثل المدارس المستحوذ عليها ما يقارب  %65.8من إجمالي طاقتها االستيعابية ،بينما تم تطوير باقي المجمعات
التعليمية من قبل الشركة.
تضم مجمعات الشركة المتنامية أكثر من  26.000طالب كما في تاريخ هذه النشرة مقارن ًة بــ  135طال ًبا عندما تم افتتاح أول مجمع تعليمي
في عام 1991م (مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار حال ًيا).
وكجزء من الجهود المستمرة التي تقوم بها الشركة إليجاد فرص االندماج واالستحواذ ،حددت الشركة النماذج األربعة التالية التي تحقق
أهداف عمليات االندماج واالستحواذ الخاصة بها :زيادة نسب إشغال المجمعات التعليمية ،والتوسع الجغرافي ،والتوسع في الخدمات التعليمية
والمناهج ،واالستحواذ على حصة سوقية .كما وضعت الشركة عدد من العوامل التي تختلف معاييرها بناء على نموذج االندماج واالستحواذ
المتبع لتقييم مدى جاذبية الفرصة المتاحة .تتضمن هذه المعايير:
 -الربحية. -نسب التسجيل واإلشغال. -قاعدة الطالب والمنهج الدراسي. -نطاق رسوم التسجيل. -السمعة وجودة التعليم. -جودة المبنى. -الموقع الجغرافي. -مالءمة العالمة التجارية.3-3تحسين كفاءة اإلدارة التشغيلية
تدرك الشركة مدى أهمية تحسين أدائها اإلداري بشكل مستمر لتحقيق توجهها االستراتيجي من خالل تعزيز قدراتها اإلدارية ومواصلة متابعة
أهدافها لتحقيقها بطريقة فعالة.
تقع جميع أقسام إدارة الشركة والتي تتألف من اإلدارة المالية واإلدارة العامة لإلشراف والتطوير التربوي واإلدارة العامة للمجمعات التعليمية
وإدارة الموارد البشرية وإدارة التسويق والمبيعات والشراكات وإدارة اإليرادات والتسجيل وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الخدمات المساندة
في المركز الرئيسي للشركة لتخدم جميع مجمعات الشركة التعليمية .ويعطي هذا الهيكل المركزي مرونة تم ّكن المجمعات التعليمية من تركيز
جهودها على المستوى التعليمي ومستوى رضا الطالب وأولياء األمور.
وتنوي الشركة زيادة معدالت الطالب-لكل-معلم خالل الخمس سنوات القادمة من خالل تقليص عدد المعلمين بما ال يتعدى النسبة القصوى
في سوق التعليم السعودي بحسب رأي مستشار دراسة السوق .وتتوقع إدارة الشركة أن ينتج عن هذه االستراتيجية – بافتراض بقاء العوامل
األخرى ثابتة – انخفاض في مصاريف الشركة التشغيلية .جدير بالذكر أن متوسط عدد الطالب-لكل-معلم للشركة كما في عام 2018م هو
 10.7طالب لكل معلم.
4-4تجويد الخدمات المقدمة للطالب وأولياء األمور
مع أخذ المتطلبات المفروضة من قبل وزارة التعليم على المناهج األهلية ومتطلبات جهات اإلشراف الدولية على المناهج األجنبية بعين
االعتبار ،تهدف الشركة بشكل مستمر إلى تقديم خدمات تفوق هذه المتطلبات في عروضها التعليمية لتحسين التجربة التعليمية لطالبها
وتقوية سمعة مجمعاتها بين أولياء األمور .كما تقوم الشركة بتطبيق أحدث التقنيات في عملياتها التعليمية والتعاون مع الشركات الرائدة في
مجال التعليم االلكتروني لمواكبة التغيرات المستمرة في دمج التقنيات الحديثة في عملية التعليم وتطوير بيئة تعليمية جذابة.
تبحث الشركة بشكل مستمر عن الفرص الجديدة للتوسع في المناهج والخدمات التي تقدمها من خالل التواصل المستمر مع الجهات
التنظيمية وتقييم رغبة السوق ألي خدمات جديدة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية
تتمتع الشركة بنواحي قوة وعدد من المزايا التنافسية التي تساهم بشكل كبير في نجاحها وتميزها عن منافسيها مما يم ّكنها من تعزيز مكانتها القيادية في
السوق السعودي .وقد تم االستناد على دراسة السوق المعدة من قبل آرثر دي ليتل ميدل إيست فيما يخص جميع بيانات السوق المذكورة في هذا القسم
(ولمزيد من المعلومات عن القطاع والسوق ،الرجاء الرجوع إلى قسم (" )3معلومات عن السوق والقطاع").
إحدى الشركات الرائدة في مجال التعليم في الرياض ،أكبر سوق تعليمي في المملكة
المسجلين خالل العام 2017م حيث نمت الحصة
تعد الشركة ثاني أكبر شركة للتعليم الخاص في الرياض بحصة سوقية تبلغ  ٪10من حيث عدد الطالب
ّ
السوقية للشركة خالل ما يقارب الثالثين سنة الماضية لتصبح إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية .تملك الشركة بشكل مباشر
وغير مباشر ثالثة عشر ( )13مجم ًعا تعليم ًيا لتقديم خدمات التعليم الخاص بقسميه األهلي واألجنبي في منطقة الرياض حيث تحتوي هذه المجمعات
على  1.640فصلاً دراس ًيا وبعدد طالب مسجلين بلغ أكثر من  26.000طال ًبا وطالبة وبعدد معلمين بلغ أكثر  2.180معل ًما ومعلمة كما في  31يناير
2019م .ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمكنت من زيادة عدد طالبها من حوالي  5.000طال ًبا وطالبة في عام 2005م إلى أكثر من  26.000طال ًبا وطالبة
في عام 2018م.

ع

قامت الشركة بتركيز عملياتها وأنشطتها في منطقة الرياض التي تعد أكبر سوق تعليمي في المملكة العربية السعودية ،حيث بلغت حصة منطقة الرياض
حوالي  ٪38من إجمالي عدد الطالب المسجلين في المملكة العربية السعودية في عام 2017م .واختارت الشركة مواقع مجمعاتها التعليمية بشكل مدروس
من أجل أن تغطي أغلبية مناطق الرياض وتخدم جميع فئات الطالب المستهدفة مما أدى إلى استقطاب شريحة متنوعة من الطالب.
تمتلك الشركة القدرة على تلبية االحتياجات التعليمية المتنامية للطالب ابتدا ًء من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية باعتبارها إحدى أكبر شركات
التعليم الخاص في الرياض .كما تؤمن إدارة الشركة بأنها تمتلك ميزة تنافسية عالية في سوق الرياض المجزّأ نظ ًرا لخبراتها الواسعة ومركزها القيادي.
القدرة على بناء العالمات التجارية واالستحواذ عليها
أثبتت الشركة قدرتها على بناء عالمات تجارية ذات سمعة قوية ومقدرتها على دمج مختلف العالمات التجارية المستحوذ عليها لتصبح تحت مظلة الشركة ذات
التاريخ العريق في قطاع التعليم .حيث قامت الشركة بالحفاظ على قوة االسم والعالمة التجارية لـ"مدارس الر ّواد األهلية – الرياض" وساهمت في تنميتها .كما
نجحت في ربط العديد من العالمات التجارية الرائدة في السوق السعودي مثل "الشرق األوسط" و"النخبة" و"العروبة" لتصبح تحت مظلة الشركة.
اتباعا لسياساتها وتطبق أفضل الممارسات
تقوم الشركة بربط المجمع التعليمي الذي تم االستحواذ عليه تحت االسم والعالمة التجارية المالئمة له
ً
المتبعة لرفع مستوى وأداء المجمع التعليمي المستحوذ عليه ،مما أدى إلى تنويع المناهج والخدمات التعليمية المقدمة من قبل الشركة لتلبية احتياجات
الفئات الديموغرافية المختلفة.
م ّكنت سمعة العالمات التجارية للشركة من تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسويق من خالل االستفادة من قوة وسمعة عالماتها التجارية المعروفة
والمتنامية بشكل كبير بين أولياء أمور الطالب.
تنوعا في تقديم المناهج
إحدى أكثر الشركات التعليمية
ً

تنوعا في تقديم المناهج المختلفة ،حيث تقدم مجموعة مناهج تعليمية تغطي جميع المناهج الرئيسية في المملكة
تعد الشركة إحدى أكثر الشركات التعليمية ً
العربية السعودية كالمنهج األمريكي والفرنسي والبريطاني والهندي والمصري باإلضافة إلى المنهج الوطني السعودي بمساريه المط ّور ومسار تحفيظ القرآن
الكريم .كما اختارت الشركة مواقع استراتيجية لمجمعاتها التعليمية ذات المناهج المتنوعة لتغطية مختلف المناطق بنا ًء على الفئات المستهدفة لتلك المناهج
حيث أدى ذلك إلى تقديم خدماتها التعليمية لتركيبات سكانية أوسع وتلبية احتياجات ومتطلبات غالبية الفئات المستهدفة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة
خبرة واسعة في تقديم خدمات التعليم لمناهج تعليمية مختلفة ،حيث تمكنت الشركة من تطبيق بعض المعايير التعليمية عالمية وتطبيق بعض الممارسات
المعترف بها عالم ًيا بنجاح في مجمعاتها التعليمية .وتؤمن إدارة الشركة أن مجموعتها التعليمية الفريدة تسمح للشركة بأن تكون قادرة على التكيف بشكل أفضل
مع المتطلبات المتغيرة للسكان السعوديين والمقيمين مقارنة بمنافسيها وأنها تملك القدرة إلضافة أي مناهج أخرى لمجموعتها إذا لزم ذلك.
خبرة طويلة في تطوير المجمعات التعليمية وفي عمليات االندماج واالستحواذ
تملك الشركة سجلاً حافلاً بتطوير المجمعات التعليمية الجديدة واالستحواذ على المدارس وربطها بعالمات الشركة التجارية ورفع مستوى وأداء المجمع
التعليمي ،مما أدى إلى زيادة نسب تسجيل الطالب في هذه المجمعات وزيادة ربحيتها .وتقوم الشركة بالتوسع عن طريق تطوير المجمعات التعليمية
والتوسع عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ ،كما يلي:
التوسع عن طريق تطوير المجمعات التعليمية :لدى الشركة خبرة طويلة في تطوير المجمعات التعليمية الجديدة على نطاق واسع واختيار المواقع
المالئمة الستهداف مكامن الطلب على خدماتها والذي يعزز من قدرة الشركة على تحسين معدالت إشغال مقاعدها الدراسية الجديدة .وفي طور مراحل
التطوير والبناء ،تسعى الشركة بشكل مستمر إلى اتباع منهج منضبط في تخصيص الموارد المالية الالزمة بما يساهم في الحد من التكاليف .ومن خالل
هذه الخبرات المكتسبة ،قامت الشركة بتطوير ثالثة من مجمعاتها التعليمية ،كما يلي:
-

-

مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار بطاقة استيعابية تبلغ  6.125طال ًبا وطالبة ،وهو أحد أكبر مجمعات التعليم األهلي في المملكة،وأول مجمعات الشركة وأكثرها شهرة.
مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة بطاقة استيعابية تبلغ  2.875طال ًبا وطالبة ،والذي تم بناؤه بغرض نقل طالب مدارس النخبةالتعليمية (حي المنصورة) المستحوذ عليها في مبنى غير تعليمي آنذاك .ويؤكد هذا المثال بالتحديد على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية
مبان غير تعليمية ،ونقل طالبها إلى مجمعات تعليمية جديدة مطورة من قبل الشركة.
استحواذ مرنة تمكنها من استهداف المدارس القائمة في ٍ
مجمع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا بقسميه األهلي واألجنبي بطاقة استيعابية تبلغ  7.075طال ًبا وطالبة (للمنهج السعودي واألجنبي) ،والذييعد أحد أكبر المجمعات التعليمية ذات المناهج المتعددة في المملكة.

وأراض في حي
أراض غير مستغلة بمدينة الرياض (أرض في حي السالم،
ٍ
واستمرا ًرا لنهج الشركة في التوسع عن طريق التطوير والبناء ،تمتلك الشركة حال ًيا ٍ
االزدهار بجوار مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار) يمكن تطويرها في حال رأت الشركة جدوى ذلك وبعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
التوسع عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ :تعد عمليات االندماج واالستحواذ من أبرز محركات النمو للشركة في تاريخها التشغيلي .وتمتلك قيادة
الشركة خبرات عملية فريدة في السوق التعليمي تمكنها من االستمرار في تبني سياسة فعالة لعمليات االندماج واالستحواذ .خالل مسيرتها التشغيلية،
استحوذت الشركة على ستة مجمعات تعليمية وقامت بدمج ستة مجمعات تعليمية أخرى في الشركة وضمها جمي ًعا تحت إدارة تشغيلية واحدة بنجاح.
وتشمل المجمعات التي تم االستحواذ عليها من قبل الشركة فيما يلي:
-

المجمعات التعليمية المملوكة لشركة النخبة التعليمية ،والتي تم االستحواذ عليها في عام 2008م ،وتشمل: مدارس النخبة األهلية في حي المنصورة بالرياض (مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة حال ًيا).
 مدارس نخبة المصيف األهلية (أغلقت وتم نقل طالبها إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا).
 مدارس نخبة الخليج األهلية (أغلقت وتم نقل طالبها إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا).

ف

-

 مدارس النخبة التعليمية في محافظة الخرج.
مدارس بدر األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي حال ًيا) ،والتي تم االستحواذ عليها في عام 2008م.-مدارس العروبة العالمية ،والتي تم االستحواذ عليها في عام 2014م.

وتشمل المجمعات التعليمية التي تم دمجها في الشركة عام 2015م فيما يلي:
-

مدارس الشرق األوسط العالمية.مدارس السليمانية العالمية.مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية.مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية.مدارس الفكر األهلية.-مدارس جرير األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس حال ًيا).

تمكنت الشركة بعد عمليات االستحواذ واالندماج المذكورة من ضم هذه المجمعات بنجاح تحت إدارة تشغيلية واحدة واالستفادة من عالمات الشركة
التجارية العريقة وخبرتها الطويلة في العملية التعليمية .وتحديدًا ،ساهمت الشركة من خالل استحواذها على بعض تلك المجمعات ودمج بعضها اآلخر
فيما يلي:
-

تعزيز التجربة التعليمية المقدمة.تنمية اإلقبال الطالبي المتزايد على التسجيل.رفع مستوى الكفاءة التشغيلية.مبان غير تعليمية إلى مجمعات تعليمية مطورة من قبل الشركة.
-نقل الطالب الدارسين في ٍ

فعلى سبيل المثال ،تمكنت الشركة من رفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة وزيادة نسب التسجيل وضبط التكاليف بعد أن تم االستحواذ على مدارس
بدر األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي حال ًيا) مما أدى إلى زيادة ربحيتها من  9مليون ريال سعودي (قبل االستحواذ) إلى  16مليون ريال سعودي
(بعد االستحواذ) بنسبة زيادة تقارب  .٪78.4وستستمر الشركة باالستفادة من خبرتها الفريدة في التوسع عن طريق التطوير والبناء وعن طريق عمليات
االندماج واالستحواذ والسعي إلى تنمية أعمالها بما يمكنها من تكرار تجاربها الناجحة في أكبر سوق تعليمي على مستوى المملكة.
أداء تعليمي متميز
تؤمن الشركة بأن كادرها التعليمي يعد أهم عوامل جودة خدماتها المقدمة ،والتي تسعى الشركة على الحفاظ عليها وتعزيزها من خالل اتباع سياسة
توظيف واضحة ومهنية وتقديم التدريب المستمر في أساليب ومهارات التعليم وإتاحة الفرص للتقدم الوظيفي .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم الشركة بتجهيز
الفصول والمختبرات والمرافق التابعة لمجمعات الشركة التعليمية بأحدث األجهزة والبرامج للرقي المستمر باألداء التعليمي لمجمعاتها .وقد أدت جهود
الشركة المستمرة لخلق بيئة تشجع على تطوير التعليم إلى تقديم تجربة متميزة للطالب وتحقيق الطالب ألداء تعليمي متميز ،فعلى سبيل المثال:
-

-

-

حصلت مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار للبنات على المرتبة األولى بين جميع مدارس البنات على مستوى الرياض في نتائج اختباراتالقياس (المرتبة الثانية على مستوى المملكة) .كما حصل فرع االزدهار للبنين على المرتبة الثانية على مستوى الرياض في نتائج اختبارات
القياس للعام الدراسي 1438هـ1439/هـ.
بلغ معدل نجاح طالب المنهج الهندي  ٪100في اختبارات المجلس المركزي للتعليم الثانوي ( )CBSEلمدارس الشرق األوسط الحديثة العالميةوالشرق األوسط الجديدة العالمية كما حصل عدد كبير من طالب المرحلة العاشرة على درجات تزيد عن  ٪90خالل األعوام الدراسية الثالث
السابقة.
حصل طالب المنهج الفرنسي في مدارس السليمانية على أعلى الدرجات في اختبارات البريفيه (المتوسطة واختبارات البكالوريا (الثانوية)،والتي تعد من قبل وزارة التربية والتعليم في فرنسا.
يشارك طالب المنهج البريطاني في مدارس الشركة المختلفة في االختبارات المقدمة من قبل كامبردج ،وقد حصلت إحدى طالبات مدارسالشرق األوسط العالمية في عام 2018م على المركز األول على مستوى العالم في مادة الرياضيات.

نتيج ًة لذلك ،حققت الشركة مستويات عالية في استبيانات مستوى رضا أولياء األمور التي تقوم بها الشركة بشكل دوري الستقصاء مدى الرضا عن
التجربة التعليمية المقدمة في مجمعاتها التعليمية.
تؤمن الشركة أن جودة وسمعة خدماتها التعليمية تعزز من نقاط قوتها التعليمية وزيادة نسب الحفاظ على الطالب وزيادة حصتها السوقية وتضفي لها
القدرة التنافسية العالية بما يتالءم مع موقعها المتقدم حال ًيا.
أداء مالي قوي وهيكل رأس مال يساعد على النمو
شهدت الشركة أداء مالي قوي خالل األعوام السابقة حيث حافظت على هوامش ربح عالية على الرغم من التباطؤ في األوضاع االقتصادية العامة مما
م َّكن الشركة من االستمرار في تنمية أعمالها واالستمرار في االرتقاء بجودة خدماتها التعليمية ،والذي ساعد الشركة على توزيع األرباح النقدية من غير
انقطاع خالل السنوات الثالث الماضية.
تتمتع الشركة بهيكل رأس مال يساعد على النمو حيث بلغ معدل الدين إلى حقوق المساهمين  0.28كما في يوليو 2018م .إن هيكل رأس مال الشركة
ومستويات التدفقات النقدية الجيدة للشركة يتيح لها االستفادة من التمويل اإلضافي للقيام بعمليات توسع مستقبلية سوا ًء عن طريق التطوير والبناء أو
عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ.

ص

هيكل تنظيمي يمكّ ن على التوسع وزيادة كفاءة التشغيل
يساعد هيكل الشركة في اإلدارة المركزية على تحقيق أهدافها في التوسع واالرتقاء بجودة خدماتها التعليمية ،وتحديدًا يتيح هيكل الشركة التنظيمي ما يلي:
-

التحكم الف ّعال في تكاليف التشغيل .فعلى سبيل اﻟﻣﺛﺎل ،تعتمد الشركة على خدمات مشتركة ما بين مجمعاتها التعليمية وتقوم بتوحيد عملياتالمشتريات والتعاقد ﻣﻣﺎ يساعدها على تحقيق وفورات الحجم.
تناقل الخبرات وأفضل الممارسات والتقنيات بين المجمعات التعليمية المختلفة للشركة حيث يوجد لدى الشركة  40موظ ًفا في اإلدارة العامةلإلشراف والتطوير التربوي يقومون باإلشراف على الكادر التعليمي وضمان جودة وكفاءة التجربة التعليمية.
تركيز جهود إدارات المجمعات التعليمية على ضمان استمرار جودة التجربة التعليمية وتجويدها في المجمعات المدارة من قبلهم فيما تركزاإلدارة المركزية على تحقيق أهداف الشركة واستراتيجياتها.

تؤمن إدارة الشركة بأن نموذج أعمالها يوفر لها منصة تسمح بدعم عمليات ذات حجم أكبر وبعدد أكثر من الطالب لتحقيق اقتصاديات الحجم مع الحفاظ
على الجودة والمعايير التعليمية في كافة مجمعاتها التعليمية.
فريق إداري ذو خبرة عالية في قطاع التعليم
قامت الشركة بتعيين فريق إداري ذو خبرة عالية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية ملم بكافة جوانبه التشغيلية والمالية حيث تركز الشركة
على استقطاب الخبرات والكفاءات العالية التي تمكنها من فهم متطلبات السوق المتغيرة وتحقيق رؤية واستراتيجية الشركة.
كما أن وجود أعضاء مجلس إدارة ذو خبرة واسعة في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية وفي الشركات المدرجة يمنح الشركة القدرة على
االستفادة من خبراتهم في القطاع والمجاالت اإلدارية والتشغيلية والحوكمة.

ملخص معلومات عن السوق
نظرة على االقتصاد السعودي
يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية األكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية حوالي 2.6
تريليون ريال سعودي في عام 2017م .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطي نفط مؤكد يبلغ  332.9مليار برميل كما في عام
2017م (وف ًقا لتقرير شركة أرامكو السعودية السنوي لعام 2017م).
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية شهدت نم ًوا في اقتصادها الكلي إلاّ أنه شهد اضطرابات قصيرة المدى خالل السنوات القليلة الماضية
نتيجة النخفاض أسعار النفط واتخاذ اإلجراءات اإلصالحية التي تهدف لتحقيق توازن الموازنة .وعلى الرغم من هذه االضطرابات ،يتوقع أن يحقق الهيكل
الجديد الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية نم ًوا خالل السنوات الخمس القادمة ،حيث يحظى هذا النمو بدعم من المبادرات المختلفة في إطار
برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية  .2030تتوقع حكومة المملكة العربية السعودية أن تقوم بإنفاق حوالي  260مليار ريال سعودي على
مدى خمس سنوات ابتدا ًء من عام 2016م من أجل دعم تلك المبادرات وتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد مرن وتنافسي على مستوى
عالمي .ويتوقع أن ينتقل أثر تلك المبادرات تدريج ًيا إلى الموظفين والمستهلكين مما يؤدي إلى زيادة معدالت اإلنفاق وتحقيق درجة أعلى من االستقرار
في العمل ،مما يؤدي إلى زيادة معدالت اإلنفاق في قطاع التعليم وكذلك القطاعات األخرى.

نظرة على قطاع التعليم السعودي
تتبين أهمية التعليم لدى المملكة العربية السعودية من مستوى اإلنفاق الحكومي السنوي على قطاع التعليم مقارنة بالقطاعات األخرى .حيث تنفق المملكة
العربية السعودية ما يعادل  %9من الناتج المحلي اإلجمالي على التعليم – وهي نسبة ال تنافسها أي دولة أخرى في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
باإلضافة إلى ذلك ،تركز المملكة العربية السعودية تركيزًا كبي ًرا على جودة التعليم حيث يستهدف برنامج التحول الوطني معدل معلم لكل  17طالب بحلول
عام 2020م.
ازدادت معدالت نمو اإلنفاق على التعليم من قبل القطاع الخاص بوتيرة أسرع من معدالت نمو اإلنفاق على التعليم من قبل القطاع الحكومي .وشهدت
معدالت نمو اإلنفاق من قبل القطاع الخاص على التعليم تباطؤاً منذ عام 2015م تزامنًا مع االنخفاض الملحوظ في عدد الطالب المسجلين في المدارس
الخاصة بسبب التقلبات االقتصادية التي دفعت أولياء األمور إلى تسجيل أبناءهم في المدارس الحكومية أو البحث عن بديل آخر .ومن المتوقع أن تزداد
نسب الطالب المسجلين في المدارس الخاصة بالتزامن مع التحسن المتوقع في األوضاع االقتصادية مستقبلاً .

نظرة عامة على حجم سوق التعليم في الرياض
بلغت نسبة الطالب الملتحقين في مدارس أهلية في عام 2017م بمدينة الرياض  %38من إجمالي عدد الطالب الملتحقين في مدارس أهلية في المملكة
العربية السعودية .وخالل فترة ما بين عام 2013م وعام 2017م ،ارتفعت نسب التسجيل في المدارس األهلية بمدينة الرياض بنسبة نمو سنوي مركب
بلغت  ،%0.2وذلك على الرغم من التقلبات االقتصادية التي استمرت خالل فترة ما بين عام 2014م وعام 2017م .ونظ ًرا لوجود عدد كبير من الوافدين،
تتمتع مدينة الرياض بمزيج جيد من نسب التسجيل بمدارس المناهج األهلية واألجنبية .ويوضح الجدول أدناه حجم سوق المدارس األهلية في الرياض
حسب المناهج الدراسية:

ق

2014م
(تقريبي)

2015م
(تقريبي)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

معدل النمو
السنوي المركب

2013م
(تقريبي)
إجمالي املسجلني باملدارس األهلية (آالف)  -تقديرات

263

313

295

287

265

%0.2

املسجلني باملناهج األهلية اخلاصة (آالف)  -تقديرات

214

222

211

206

190

%2.9-

املسجلني باملناهج األجنبية (آالف)  -تقديرات

49

91

85

81

75

%11.2

نظرة عامة على حركة التسجيل في الرياض
نمت نسب التسجيل بالمدارس األهلية بالرياض في أغلب المراحل الدراسية على مدى الخمس سنوات الماضية ،كما هو موضح في الجدول أدناه:
2013م
(تقريبي)

معدل النمو
السنوي
المركب

2014م
(تقريبي)

2015م
(تقريبي)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

التسجيل يف التعليم ما قبل االبتدائي (آالف)  -تقديرات

30

36

35

36

32

%1.6

التسجيل يف التعليم االبتدائي (آالف)  -تقديرات

122

151

133

121

114

%1.7-

التسجيل يف التعليم املتوسط (آالف)  -تقديرات

41

52

49

47

44

%1.8

التسجيل يف التعليم الثانوي (آالف)  -تقديرات

69

75

78

83

75

%2.1

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية

يجب قراءة ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المبينة أدناه جن ًبا إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية
بتاريخ  31يوليو 2016م و2017م و2018م باإلضافة إلى القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (فترة المقارنة
للستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م غير مراجعة) بما في ذلك كافة اإليضاحات المتعلقة بها والتي تم إدراجها في القسم (" )17تقرير مراجع
الحسابات" من هذه النشرة.

المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31يوليو
2016م و2017م و2018م:
آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة الموحدة)

2017م
(المراجعة الموحدة)

2018م
(المراجعة الموحدة)

قوائم الدخل الموحدة
اإليرادات

338.918

338.290

325.187

تكلفة اإليرادات

()228.127

()220.720

()224.179

منح وإعانات حكومية

2.163

1.398

1.694

مجمل الربح

112.954

118.967

102.702

مصروفات إدارية وعمومية

()20.546

()19.539

()19.602

خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

()188

-

-

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

-

()2.089

-

ربح التشغيل

92.221

97.340

83.100

إيرادات أخرى

7.196

6.139

5.891

مصروفات التمويل

()8.212

()7.334

()4.983

صافي الربح قبل الزكاة

91.205

96.144

84.008

مخصص الزكاة

()1.900

()2.232

()1.528

تسويات زكوية

-

473

()7

صافي ربح السنة

89.305

94.385

82.472

ر

قائمة المركز المالي

كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

األصول المتداولة

95.338

108.735

100.057

األصول الغير متداولة

811.179

860.581

910.242

إجمالي األصول

906.517

969.316

1.010.299

االلتزامات المتداولة

174.092

144.514

118.818

االلتزامات الغير متداولة

175.206

184.018

170.475

إجمالي االلتزامات

349.298

328.532

289.292

حقوق الملكية

557.219

640.784

721.006

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

906.518

969.316

1.010.299

قائمة التدفقات النقدية

2016م
(المراجعة الموحدة)

2017م
(المراجعة الموحدة)

2018م
(المراجعة الموحدة)

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

77.641

88.384

26.961

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

()103.440

()66.376

()63.138

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

36.850

()16.062

19.828

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

20.574

26.519

10.171

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط عدد الطالب

27.925

26.682

26.305

متوسط عدد المعلمين

2.580

2.558

2.436

متوسط عدد الطالب لكل معلم

10.8

10.4

10.8

متوسط اإليراد لكل طالب (ريال سعودي)

12.137

12.679

12.362

متوسط نسب اإلشغال

%85.5

%81.7

%73.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للفترات المنتهية في  31يناير 2018م و2019م:
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)

آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

اإليرادات

159.368

157.909

تكلفة اإليرادات

()110.253

()112.620

مجمل الربح

49.115

45.290

مصروفات عمومية وإدارية

()8.003

()8.987

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

()798

()2.100

إيرادات أخرى

4.234

5.309

ربح التشغيل

44.548

39.511

تكاليف تمويل

()2.818

()5.544

صافي الربح الفترة قبل الزكاة

41.730

33.967

الزكاة

()768

()689

40.963

33.278

صافي ربح الفترة
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحق ًا إلى الربح والخسارة
خسائر أكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

()1.201

()253

إجمالي الدخل الشامل للفترة

39.762

33.025

ش

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

قائمة المركز المالي (بحسب المعايير الدولية للمراجعة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

األصول المتداولة

100.057

91.636

األصول الغير متداولة

910.242

919.771

إجمالي األصول

1.010.299

1.011.407

االلتزامات المتداولة

118.200

170.537

االلتزامات الغير متداولة

167.085

142.831

إجمالي االلتزامات

285.285

313.369

حقوق امللكية

725.013

698.039

إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

1.010.299

1.011.407

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

56.679

75.968

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()33.386

()17.468

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()6.712

()44.477

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

43.100

24.195

متوسط عدد الطالب

26.620

26.744

متوسط عدد المعلمين

2.414

2.180

متوسط عدد الطالب لكل معلم

11.0

12.3

متوسط صافي اإليراد لكل طالب (ريال سعودي)

11.601

11.412

متوسط نسب اإلشغال

%74.1

%69.2

مؤشرات األداء الرئيسية

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة

ت

ملخص عوامل المخاطرة

يتعين على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح أن يدرس كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية في ضوء ظروفهم وأهدافهم االستثمارية
قبل اتخاذ أي قرار بشراء أسهم الطرح ،بما في ذلك على وجه الخصوص دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه والموضحة بشكل مفصل في القسم ()2
"عوامل المخاطرة" من هذه النشرة.

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها
-

المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها المتوقعةالمخاطر المرتبطة بقرارات اإلدارةالمخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على استغالل فرص النمو في المستقبلالمخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها في التوسع عن طريق االستحواذالمخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها في التوسع عن طريق إنشاء المجمعات التعليمية وتوسعتهامخاطر عدم قدرة مدارس الشركة على الحفاظ على طالبها الحاليين وجذب طالب جددمخاطر تناقص أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين بمدارس الشركةمخاطر تركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدةمخاطر التركز من حيث اإليرادات ومصادر الدخلمخاطر اعتماد الشركة على خبرة كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان الحاليين وكفاءتهممخاطر االعتماد على الكوادر التعليمية ومدى قدرة الشركة على الحفاظ عليها واستقطاب كفاءات جديدةالمخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهممخاطر تقادم المنشآت والمحافظة على الصيانةمخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرةمخاطر اعتماد الشركة على موقع مملوك ملكية مشتركةمخاطر عدم توفر الغطاء التأميني أو كفايتهمخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكريةمخاطر عدم حصول الشركة على التراخيص والتصاريح والموافقات الحكومية أو عدم القدرة على تجديدهاالمخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات برنامج تدرجمخاطر إغالق المدارس الخاضعة لبرنامج تدرجمخاطر تغير أو تعديل أو تأخر أو عدم تنفيذ أو عدم الموافقة على الخطة االنتقالية للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرجالمخاطر المرتبطة بعدم تدقيق كامل الخطة االنتقالية من قبل استشاريين مستقلينمخاطر عدم الحصول على األراضي أو المباني المناسبة للخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرجمخاطر نقص أعداد الطالب عند تطبيق الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرجمخاطر تأثر قيمة الشهرة للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرجالمخاطر المرتبطة بالشهرةمخاطر تأثر سمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمةالمخاطر المرتبطة بعدم االلتزام المستمر بأنظمة وتعليمات وزارة التعليمالمخاطر المرتبطة بعدم االمتثال لمتطلبات تدريس المناهج األجنبيةالمخاطر المرتبطة بعدم االلتزام المستمر بمتطلبات توطين الوظائف "السعودة"المخاطر المرتبطة باالعتماد على برنامج أجيرمخاطر عدم القدرة على االلتزام بجميع متطلبات اإلفصاح المستمرمخاطر االعتماد على التمويالت البنكية وعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانيةالمخاطر المرتبطة بعدم نقل ملكية العقارات المرهونة للجهات الممولة باسم الشركةمخاطر السيولة وعدم الوفاء بالمتطلبات الرأسمالية المستقبليةمخاطر تعثر أولياء األمور ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد الرسوم المستحقةمخاطر تفشي األمراض الوبائية أو المعديةمخاطر الدعاوى والمطالبات القانونيةمخاطر اعتماد الشركة على أنظمة تقنية المعلوماتمخاطر التزامات الزكاة الشرعية-المخاطر المرتبطة باإلعفاء الزكوي لشركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

ث

-

المخاطر المرتبطة بتقديم الربط الزكوي بناء على النتائج غير الموحدة -المخاطر المرتبطة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ()IFRS -المخاطر المرتبطة بتطبيق المعيار " 16عقود اإليجار" من المعايير الدولية للتقارير المالية ()IFRS -المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة -المخاطر المرتبطة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أنشطة مماثلة أو منافسة ألعمال الشركة -المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير -المخاطر المرتبطة بحداثة الهيكل التنظيمي للشركة -المخاطر المرتبطة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة مدرجة -المخاطر المرتبطة بحوكمة الشركة- -المخاطر المرتبطة بمخالفة الشركات التابعة ألحكام نظام الشركات

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
-

المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركةمخاطر انخفاض معدل اإلنفاق للفرد في المملكةمخاطر انخفاض الطلب على التعليم الخاص والخدمات المرافقةمخاطر تغير البيئة التنظيمية وعدم االلتزام باألنظمة الجديدةالمخاطر المرتبطة بأسعار الخدمات التعليميةمخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخدمات األخرىمخاطر إيقاف أو انخفاض المنح واإلعانات الحكوميةمخاطر الزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديينمخاطر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VATمخاطر فرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدةمخاطر موسمية األعمالالمخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكةالمخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا-مخاطر القوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية

المخاطر المتعلقة باألسهم
-

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل بعض المساهمين البائعين بعد الطرحمخاطر عدم وجود سوق سابق لألسهممخاطر حداثة طرح شركات قطاع التعليم في سوق األسهممخاطر بيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد عملية الطرحمخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم-المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة

-

-مخاطر توزيع األرباح والقيود المفروضة عليها من الجهات الممولة

-

خ

جدول المحتويات
 -1التعريفات والمصطلحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1
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1 11التعريفات والمصطلحات
التعريف

المصطلح
الشركة أو ا ُملصدر

شركة عطاء التعليمية ،شركة مساهمة سعودية مقيدة بالسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ
(الموافق 2003/05/11م).

الشركات التابعة

شركة النخبة التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010231261وتاريخ
1428/03/26هـ (الموافق 2007/04/13م) ،وشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة
سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010259834وتاريخ 1429/12/25هـ (الموافق 2008/12/23م) ،وشركة
الر ّواد للخدمات المساندة ،شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010299500وتاريخ
1432/01/19هـ (الموافق 2010/12/25م) .وتعني "الشركة التابعة" أي واحدة منها.

اململكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة "حكومية" وف ًقا لذلك.

وزارة التجارة واالستثمار

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.

وزارة التعليم

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وزارة املالية

وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.

اجلريدة الرسمية

جريدة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.

التعليم األهلي

الخدمات المقدمة في المنشآت التعليمية الخاصة المرخّ ص لها من وزارة التعليم بتطبيق المناهج السعودية.

التعليم األجنبي

الخدمات المقدمة في المنشآت التعليمية الخاصة المرخّ ص لها من وزارة التعليم بتطبيق مناهج تعليمية غير المناهج
السعودية.

الئحة املدارس األجنبية

الئحة المدارس األجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  26وتاريخ 1418/02/04هـ (الموافق 1997/06/11م).

برنامج تدرج

مبان غير تعليمية وذلك عن طريق تقييمها
البرنامج المعتمد من وزارة التعليم لرفع كفاءة المباني األهلية الموجودة في ٍ
وإلزامها بتحقيق نسبة كفاءة محددة للمبنى وفق اشتراطات الوزارة أو تكون عرضة لعدم تجديد التراخيص الالزمة
مبان غير تعليمية باالنتقال إلى
لمزاولة نشاطها .ويهدف البرنامج إلى تصحيح وضع المدارس األهلية الموجودة في ٍ
مبان مصممة ألغراض تعليمية.
ٍ

ضريبة القيمة املضافة أو ()VAT

هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع بعض
االستثناءات.

الريال السعودي أو ر.س.

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

()SOCPA

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

معايير احملاسبة الدولية ()IFRS

معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .وتتمثل معايير المحاسبة الدولية المعتمدة
من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمعايير المحاسبة الدولية باإلضافة إلى بعض المتطلبات واإلفصاحات
التي تمت إضافتها إلى بعض المعايير من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير واإلصدارات األخرى.
وتتضمن هذه المعايير واإلصدارات المعايير واإلصدارات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين فيما يتعلق بالمسائل غير المشمولة في معايير المحاسبة الدولية ،كالمسائل المتعلقة بالزكاة.

هيئة السوق املالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

السوق املالية أو تداول

السوق المالية السعودية (تداول).

نظام تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

نظام السوق املالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) وما يرد
عليه من تعديالت.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -123-3
 2017بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم
 2018-45-3بتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق
2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2018-115-1بتاريخ 1440/02/13هـ (الموافق 2018/10/22م).

اإلدراج

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق وف ًقا لقواعد اإلدراج.

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص
األسهم يف االكتتابات األولية

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم
 2016-94-2بتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2018-4-4بتاريخ
1439/04/23هـ (الموافق 2018/01/10م).

1

المصطلح
القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات
املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة

التعريف
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم  2015-42-1بتاريخ 1436/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة بموجب قرار مجلس
الهيئة رقم  2018-3-1بتاريخ 1439/04/22هـ (الموافق 2018/01/09م) ،وذلك لالستثمار في األسهم المدرجة.

املستثمر األجنبي املؤهل

مستثمر أجنبي مسجل لدى هيئة السوق المالية وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
في األسهم المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2015-42-1بتاريخ 1436/07/15هـ
(الموافق 2015/05/04م) ،والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2018-3-1بتاريخ 1439/04/22هـ (الموافق
2018/01/09م)

مستثمر خليجي ذو شخصية اعتبارية

تشمل هذه الفئة:
أ -الشركات الخليجية التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون مؤسسة طب ًقا لنظام
الشركات في هذه الدولة ،والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين دول المجلس أو حكوماتها.
ب -الصناديق الخليجية ذات الشخصية االعتبارية المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
خاصا على مستثمرين في تلك الدول وف ًقا لألنظمة المعمول بها هناك،
طرحا عا ًما أو
والمطروحة وحداتها
ً
ً
والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

العميل املوافق عليه

عميل المستثمر األجنبي المؤهل الموافق عليه وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في
األسهم المدرجة.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم -45-3
 2018بتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م).

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،وما يرد
عليه من تعديالت.

النظام األساسي

النظام األساسي لشركة عطاء التعليمية الموافق عليه من قبل الجمعية العامة للشركة.

القوائم املالية

القوائم المالية المراجعة لشركة عطاء التعليمية التي تغطي فترة ما بين  1أكتوبر 2015م و  31يوليو 2016م والقوائم
المالية المراجعة التي تغطي الفترة ما بين  1أغسطس 2015م و  31يوليو 2016م والقوائم المالية المراجعة للسنوات
المالية المنتهية في 2017م و2018م ولفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م واإليضاحات المرفقة بها
المراجعة من قبل شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

املجلس أو مجلس اإلدارة

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

أعضاء املجلس أو أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة والذين تظهر أسماؤهم في
القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" من هذه النشرة.

أمني السر

أمين سر مجلس اإلدارة.

اجلمعية العامة

الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي تعقد وف ًقا للنظام األساسي للشركة.

اجلمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي تعقد وف ًقا للنظام األساسي للشركة.

مستشارو الشركة أو املستشارون

هم مستشارو شركة عطاء التعليمية فيما يتعلق باالكتتاب الواردة أسماؤهم في الصفحة (هـ) من هذه النشرة.

املستشار املالي

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ،والتي تم تعيينها من قبل شركة عطاء التعليمية كمستشار مالي فيما يتعلق
بعملية الطرح لالكتتاب العام.

املستشار القانوني

شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون ومستشارون ،والتي تم تعيينها من قبل شركة عطاء التعليمية
كمستشار قانوني فيما يتعلق بعملية الطرح لالكتتاب العام.

مستشار دراسة السوق

شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست ،والتي تم تعيينها من قبل شركة عطاء التعليمية كمستشار دراسة السوق فيما يتعلق
بعملية الطرح لالكتتاب العام.

مراجع احلسابات

شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

مدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ،والتي تم تعيينها من قبل شركة عطاء التعليمية كمدير االكتتاب ومدير سجل
االكتتاب فيما يتعلق بعملية الطرح لالكتتاب العام.

متعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ،والتي تم تعيينها من قبل شركة عطاء التعليمية كمتعهد التغطية فيما يتعلق
بعملية الطرح لالكتتاب العام.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة ومتعهد التغطية فيما يتعلق بهذا الطرح.

اجلهات املستلمة

الجهات المستلمة الواردة أسماؤها في الصفحة (و) من هذه النشرة.

املؤسسات املالية

البنوك وشركات الخدمات المالية.

إجمالي الناجت احمللي

هو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة ،ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع والخدمات
المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معنية.

إجمالي الناجت احمللي للفرد

مقياسا لمتوسط دخل الفرد في دولة ما ،ويتم حسابه بقسمة
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وهو ما يمثل
ً
إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان.
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المصطلح
املكتتبون

تشمل المؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد.

املؤسسات املكتتبة

المؤسسات المكتتبة تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
أ -الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط
وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
وتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.
ب -األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها في
قواعد الكفاية المالية.
ج -عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن  )1يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه
بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في االكتتاب واالستثمار في السوق المالية السعودية
نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه و )2أن تكون المشاركة في بناء سجل األوامر
موجهة من خالل الشخص المرخص له ،وأن تتم جميع االتصاالت ذات العالقة بواسطته.
د -أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ما عدا
المستثمرين األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،آخ ًذا باالعتبار ضوابط استثمار الشركات
المدرجة في األوراق المالية.
هـ -الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز
اإليداع.
و -الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
ز -الشركات الخليجية ،والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
ح -المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
ط -مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط
اتفاقيات المبادلة.

املكتتبون األفراد

األشخاص السعوديون الطبيعيون بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير
سعودي والتي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها ،شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها
لألوالد القصر ،والمستثمرون الخليجيون من ذوي الشخصية الطبيعية.

سعر الطرح

(•) ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

أسهم االكتتاب أو أسهم الطرح

اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم ،تمثل ثالثين في المائة ( )%30من رأس مال الشركة.

االكتتاب أو الطرح

االكتتاب العام األولي في أسهم الطرح.

فترة االكتتاب أو فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم 1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/14م) وتستمر لمدة خمسة ( )5أيام شاملة آخر يوم
إلغالق االكتتاب ،وتنتهي بانتهاء يوم 1440/11/15هـ (الموافق 2019/07/18م).

نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه الوثيقة التي أعدتها الشركة فيما يتعلق باالكتتاب.

منوذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والمؤسسات المكتتبة (حسب الحال) تعبئته لالكتتاب في أسهم الطرح.

طرف ذو عالقة

يشمل مصطلح "طرف ذو العالقة" أو "أطراف ذوي عالقة" في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4بتاريخ 1425/08/20هـ
(الموافق 2004/10/04م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2018-7-1بتاريخ 1439/05/01هـ (الموافق
2018/01/18م) ما يلي:
1-1تابعي المصدر .ويقصد بالتابع الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر ،أو
يشترك معه في كونه مسيط ًرا عليه من قبل شخص ثالث ،وذلك سواء أكانت السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
2-2المساهمون الكبار في المصدر ،الذين يملكون خمسة في المائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة.
3-3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
4-4أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5-5أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6-6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
7-7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
وألغراض الفقرة ( ،)7يُقصد بـ"السيطرة" القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،منفر ًدا أو مجتم ًعا مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي ثالثين في المائة ()٪30
أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة ،أو (ب) حق تعيين ثالثين في المائة ( )٪30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري،
وتفسر كلمة "المسيطر" وف ًقا لذلك.

اجلمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
1-1تابعي المصدر.
2-2المساهمون الكبار للمصدر.
3-3أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين فيها.
4-4أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5-5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6-6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
7-7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
8-8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق م ًعا ويملكون مجتمعين خمسة في المائة ( )٪5أو أكثر من فئة األسهم المراد
إدراجها.
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المصطلح
الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

شخص مرخص له

شخص مرخص له من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.

املساهمون

حملة األسهم في أي وقت.

األقارب أو صلة القرابة

األقارب أو صلة القرابة تعني:
أ -اآلباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علوا.
ب -األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.
ج -اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم.
د -األزواج والزوجات.

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية ألسهم الطرح المكتتب بها.

املساهم

أي مالك ألسهم في الشركة.

املساهمون البائعون

المساهمون الحاليون في الشركة الواردة أسماؤهم ونسب ملكيتهم فيالجدول " 1-5هيكل الملكية في الشركة قبل
الطرح وبعده" والذين سيبيعون جز ًءا من أسهمهم في الطرح.
وتفسر عبارة "المساهمين الكبار" وف ًقا لذلك.
المساهم الذي يملك خمسة في المائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة.
ّ

فترة احلظر

الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لحظر تداول األسهم ،ومدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ تداول أسهم
الشركة في السوق ،بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة.

مساهم كبير
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2 22عوامل المخاطرة
يتعين على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح أن يدرس كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية في ضوء ظروفهم وأهدافهم االستثمارية
بما في ذلك دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرار بشراء أسهم الطرح ،عل ًما بأن عوامل المخاطرة الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع
المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،مما يعني إمكانية وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي ،أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة
في الوقت الحالي بأنها غير جوهرية ،والتي من شأنها التأثير على عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي
وجوهري حال تحققها مما قد يؤدي النخفاض سعر األسهم وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح للمساهمين أو خسارة المستثمرين لكامل استثماراتهم
في األسهم أو جز ًءا منها.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ال توجد أي مخاطر أخرى جوهرية قد تؤثر سل ًبا على نشاط الشركة وأدائها المالي أو
على قرار المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح بخالف المخاطر المبينة أدناه كما في تاريخ هذه النشرة .وينبغي على كل من يرغب في االكتتاب في
أسهم الطرح إجراء تقييم مستقل للمخاطر المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة وباالكتتاب بشكل عام وإجراء تقييم للبيئة االقتصادية والتنظيمية التي
تعمل فيها الشركة ،باإلضافة إلى استشارة مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة في تقديم المشورة بشأن شراء األسهم واألوراق المالية األخرى قبل
اتخاذ قرار باالكتتاب في أسهم الطرح.
إن أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية قد تتأثر تأثي ًرا سلب ًيا جوهر ًيا إذا ما تحققت أي من المخاطر التي تضمنها
هذا القسم والتي يرى أعضاء مجلس إدارة المصدر أنها غير جوهرية في الوقت الراهن ،وفي حال حدوث أي من تلك المخاطر أو حدوث مخاطر أخرى
لم يحددها أعضاء مجلس إدارة ال ُمصدر أو يرون أنها غير جوهرية في الوقت الحالي ،أو في حال أصبحت تلك المخاطر جوهرية ،فإن سعر تداول السهم
قد يتراجع نتيجة لوقوع أي من هذه المخاطر ،وقد يخسر المستثمرون المحتملون استثمارهم كل ًيا أو جزئ ًيا.
إن المخاطر واالحتماالت المبينة أدناه غير مرتبة بحسب أهميتها أو إمكانية حدوثها أو تأثيرها المتوقع على الشركة .كما أن المخاطر واالحتماالت
اإلضافية ،بما في ذلك المخاطر غير المعلومة حال ًيا أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن ،قد يكون لها تأثيرات سلبية جوهرية في المستقبل.

2- 222المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها
2 22222المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها المتوقعة
يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجياتها الحالية بنجاح .وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها
الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها .وفي حال لم تتمكن الشركة على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ألي سبب من األسباب فسيؤثر
ذلك سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن تنفيذ الشركة
الستراتيجيتها بنجاح سيُثمر في نتائج عملياتها .وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية تشمل استقطاب موظفين أكفياء والعمل مع مستشارين إلعداد
الدراسات الالزمة للوصول إلى خطط بديلة ووضع استراتيجيات جديدة والذي من شأنه التأثير سل ًبا وبشكل جوهري على وضع الشركة المالي وتوقعاتها
المستقبلية في حال لم يكون األثر المالي لهذه الخطط البديلة واالستراتيجيات الجديدة كما هو متوقع.

2 22222المخاطر المرتبطة بقرارات اإلدارة
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمال الشركة وأنشطتها .وفي حال
تبين عدم سالمة قرارات إدارة الشركة فيما يخص أعمالها ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على استغالل فرص النمو في المستقبل
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغاللها لفرص النمو سواء كانت تلك الفرص في المناطق الحالية التي تعمل بها الشركة أو في مناطق جديدة.
وتتأثر فرص النمو بشكل كبير بمستوى المنافسة في السوق وقدرة الشركة على التوسع في نفس الموقع الجغرافي ،وتوفر الموارد المادية والبشرية ،وقدرة
فريق إدارة الشركة ،واألنظمة القانونية ،وغيرها .وعليه ،ليس هناك ضمان بالمحافظة على مستوى متواصل من النمو ،حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات
في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة إيراداتها .كما قد تواجه صعوبات في التوسع في حال تجاوز عدد المقبلين على مدارس الشركة الطاقة
االستيعابية المقررة لكل منها .وبالتالي ،في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي ،فسوف تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة أرباحها
وتعزيز العوائد لمساهميها ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها في التوسع عن طريق
االستحواذ
تشمل خطط الشركة في التوسع االستحواذ على مدارس قائمة وضمها تحت مظلة الشركة .وتنطوي عمليات االستحواذ بشكل عام على عدد من المخاطر المتعلقة
باالختيار المناسب للمدارس المستهدفة ومدى توافر السيولة الالزمة لدى الشركة لتمويل عملية االستحواذ وقدرة الشركة على الحصول على التمويل الالزم أو
الموافقات المسبقة من الجهات الممولة لعقد عمليات استحواذ جديدة أو المخاطر المرتبطة بعملية تقييم هذه المدارس ،باإلضافة إلى قدرة الشركة على معالجة
اآلثار الناتجة عن االستحواذ بشكل مناسب ،ومن ذلك قدرتها على إدارة المدارس المستحوذ عليها بفعالية وغيرها من المخاطر .إن ربط العمليات التشغيلية
واإلدارية المتعلقة بالمدارس المستحوذ عليها مع المجمعات المدرسية الحالية يتطلب زيادة حجم اإلشراف والمتابعة اليومية الالزمة من قبل اإلدارة ،والتأكد
من توافر طاقم تعليمي مؤهل للحفاظ على سمعة الشركة وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها ،وبالتالي قد تتحمل الشركة نفقات تشغيلية إضافية لربط هذه
العمليات .وفي حال عدم قدرة إدارة الشركة على التعامل مع هذه المتغيرات المرتبطة بزيادة حجم عملياتها التشغيلية مع الحفاظ على النسق المطلوب من حيث
الفعالية والكفاءة والجودة ،فمن شأن ذلك أن يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 22222المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها في التوسع عن طريق
إنشاء المجمعات التعليمية وتوسعتها
قد تقوم الشركة في إطار خططها في النمو والتوسع بتطوير مجمعات تعليمية جديدة أو توسعة مجمعاتها الحالية ،وذلك بدراسة حاجة السوق واختيار
المواقع التي ترى الشركة أنها مناسبة إلقامة مجمعات تعليمية جديدة ،وفي حال تبين للشركة أن المواقع التي تم اختيارها إلقامة المجمعات الجديدة
غير مناسبة وال يتوفر بها الطلب المتوقع ،فإن الجدوى االقتصادية للمشروعات الجديدة ستتأثر سل ًبا مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،ستتعاقد الشركة مع أطراف ثالثة إلنشاء أي مجمعات تعليمية جديدة أو توسعة مجمعاتها القائمة وهذه المشاريع تخضع بطبيعتها إلى
جداول زمنية محددة لتنفيذها .ومع ذلك ،قد يتأخر تنفيذ هذه المشاريع أو يتوقف بشكل مؤقت أو دائم بسبب عوامل مختلفة ،والتي تشمل على سبيل
المثال ال الحصر التأخر في الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة ،وعدم التزام المقاولين بالجدول الزمني للتنفيذ ،والتفاوض مع األطراف
األخرى بخصوص تنفيذ بعض األعمال المتصلة بالمشاريع ،وعدم توافر الكفاءات اإلدارية والتعليمية والموارد المالية الالزمة ،وتغير استراتيجية الشركة،
وغيرها .وفي مثل هذه الحالة ،قد تتكبد الشركة تكاليف إضافية نتيجة التأخر في تنفيذ المشاريع عن الجدول الزمني المحدد لها أو توقفها بشكل تام
مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222مخاطر عدم قدرة مدارس الشركة على الحفاظ على طالبها الحاليين وجذب طالب
جدد
يعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على مدى قدرتها على الحفاظ على الطالب الحاليين المسجلين في مدارسها وجذب طالب جدد لها ،وتتأثر قدرتها على
ذلك بعدة عوامل منها – على سبيل المثال ال الحصر – مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة ومدى نجاح أنشطتها الترويجية وكثرة المنافسين في
مجال نشاط الشركة باإلضافة إلى مدى استجابة الشركة لتغير تفضيالت الطالب وأولياء أمورهم .ففي حال تغيرت أي من العوامل المؤثرة على مستوى
جودة الخدمات المقدمة بشكل سلبي ،كقدرة الشركة على تطوير خدماتها بشكل مستمر في ضوء التطورات في مجال التعليم أو قدرتها على استحداث
خدمات جديدة لمواكبة هذه التطورات وقيامها بتوظيف التقنية بشكل مناسب ،فمن شأن ذلك أن يؤثر على معدل إقبال الطالب والطالبات على مدارس
الشركة ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،قد تتغير تفضيالت الطالب والطالبات وأولياء أمورهم لنوعية المناهج الدراسية أو أساليب التعليم ،وقد تتجه رغبتهم نحو مناهج أو
أساليب تعليم مختلفة عن تلك التي تقدم في مدارس الشركة .وفي حال عدم مقدرة الشركة على فهم هذه التغيرات في التفضيالت والتعامل معها في
الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222مخاطر تناقص أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين بمدارس الشركة
من ضمن القرارات التي أقرتها الحكومة خالل عام 2016م ضمن خطتها في إجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية هي
زيادة رسوم اإلقامة ألفراد عوائل الموظفين غير السعوديين المقيمين في المملكة تدريج ًيا وذلك اعتبا ًرا من تاريخ 2017/07/01م مما سيؤدي إلى زيادة
الرسوم الحكومية التي سيدفعها الموظفين غير السعوديين العاملين في المملكة عن أبنائهم المقيمين معهم ،مما قد يدفعهم إلى إعادة أفراد أسرهم إلى
وطنهم لتقليل حجم التكاليف ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض إقبال غير السعوديين في التسجيل في مدارس الشركة األجنبية باإلضافة إلى
تناقص أعداد الطالب غير السعوديين المسجلين حال ًيا بمدارس الشركة ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

2 22222مخاطر تركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدة
تمارس الشركة أنشطتها حال ًيا من خالل ثالثة عشر مجمع تعليمي تقع جميعها في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية ،وال تعتزم القيام بأعمال
توسعية خارج منطقة الرياض في المستقبل القريب .وفي حال تغير الطلب أو العرض في منطقة الرياض ألي سبب أو حدث أي أمر طارئ – ال قدر
اهلل – كالكوارث الطبيعية وغيرها ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222مخاطر التركز من حيث اإليرادات ومصادر الدخل
تشغل الشركة حال ًيا وتملك – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالثة عشر مجم ًعا تعليم ًيا ،وتمثل خدمات التعليم والمبالغ المتحصلة من الرسوم الدراسية
الجزء األكبر من إيرادات الشركة ،حيث بلغ متوسط إيرادات الشركة من الرسوم الدراسية لألعوام 2016م و2017م و2018م ما نسبته  %96.7تقري ًبا من
إجمالي اإليرادات كما بلغ متوسط إيراداتها من الرسوم الدراسية في الفترة المنتهية في  31يناير 2019م  %96.7تقري ًبا من إجمالي اإليرادات .ونظ ًرا
إلى أن الرسوم الدراسية تشكل الجزء األكبر من إيرادات الشركة ،ففي حال تغيرت أي من الظروف المؤثرة على إقبال الطالب على التسجيل في مدارس
الشركة أو استمرار الطالب الحاليين في المدارس أو في حال تغيرت أي من الظروف المؤثرة على تحديد مبلغ الرسوم الدراسية ألي من مدارس الشركة
سل ًبا ،فمن شأن ذلك أن يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،شكلت إيرادات الشركة من مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار ومجمع مدارس العروبة العالمية ومجمع مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي مجتمعة حوالي  %54.2من إجمالي اإليرادات في عام 2018م و %50من إجمالي اإليرادات في الفترة المنتهية في  31يناير 2019م .وقد
حققت الشركة إيرادات تقارب  177مليون ريال سعودي من هذه المجمعات في السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م و 80.1مليون ريال سعودي
في الفترة المنتهية في  31يناير 2019م .ونظ ًرا إلى أن الشركة تعتمد بشكل كبير في تحقيق أرباحها على هذه المجمعات ،ففي حال تأثرت أعمال هذه
المجمعات أو في حال مواجهتها أي صعوبات مالية في المستقبل فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
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2 2-2222مخاطر اعتماد الشركة على خبرة كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان
الحاليين وكفاءتهم
تعتمد عمليات الشركة الحالية وخططها المستقبلية على خبرة كوادرها اإلدارية والفنية وكفاءتهم من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
الحاليين والموظفين المؤهلين .وبالتالي فإن فقدان الشركة لهؤالء الموظفين واألعضاء وعدم قدرتها على استقطاب بديل لهم ممن يتمتع بنفس المستوى من
الخبرة والكفاءة وبالتكلفة المناسبة وفي الوقت المناسب سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر االعتماد على الكوادر التعليمية ومدى قدرة الشركة على الحفاظ عليها
واستقطاب كفاءات جديدة
تهدف الشركة إلى الحفاظ على كوادرها التعليمية الحالية واستقطاب وتوظيف الكوادر التعليمية المؤهلة والحفاظ عليها لضمان كفاءة وجودة الخدمات
التي تقدمها وأداء طالبها وطالباتها على مستوى المملكة .ويعتمد نجاح الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية على قدرتها على استقطاب الكوادر التعليمية
المؤهلة والحفاظ عليها ،ال سيما وأن الشركة تقدم من بين خدماتها التدريس وفق المنهج الفرنسي والمنهج الهندي ،وهي مناهج أقل انتشا ًرا نسب ًيا في
المنطقة وتتطلب كفاءات معينة لتدريسها .وفي حال فقدان الشركة لعناصر بشرية مهمة من هذه الكوادر أو عدم قدرتها على استقطاب كوادر تعليمية
مؤهلة في المستقبل والحفاظ عليها ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم
إن سوء سلوك الموظفين أو أخطاءهم التي قد ينتج عنها مخالفة ألي أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو
التزامات مالية على الشركة من الجهات المختصة أو يسفر عنها اإلضرار بسمعة الشركة .وال تضمن الشركة عدم حدوث حاالت سوء السلوك أو صدور
األخطاء من قبل موظفيها ،ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – قيامهم بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدامهم المعلومات أو إفشاء معلومات سرية
أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية للشركة أو اإلهمال في دورهم التعليمي والرقابي على الطالب والطالبات تحت
إشرافهم .وعند حدوث حاالت سوء السلوك من قبل الموظفين أو صدور أخطاء منهم ،فإن ذلك سيؤثر على سمعة الشركة وقد ينتج عنها فرض عقوبات
من الجهات المختصة ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر تقادم المنشآت والمحافظة على الصيانة
إن أحد الجوانب التي ينظر إليها أولياء األمور عند تسجيل أبنائهم في المدارس هو جودة المباني المدرسية ومنشآت الشركة ومستوى الصيانة الذي تخضع
له هذه المباني .وبالتالي ،فإن جودة المباني والمنشآت التابعة للشركة تؤثر على معدل إقبال الطالب عليها واالنضمام إلى مدارسها .وفي حال لم تقم الشركة
بتوفير الصيانة الالزمة لمنشآتها الحالية أو المستقبلية ألي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت ،فإن ذلك سيؤثر على جودة المنشآت في المستقبل ،األمر الذي
قد يؤدي إلى عدم إقبال الطالب عليها بالمستوى الحالي ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية .وكذلك في حال ارتفاع تكاليف الصيانة عن القدر المتوقع لها ألي سبب كنتيجة لزيادة تكاليف العمالة وتكاليف العقود مع الغير وتكاليف اإلصالح
والصيانة وغيرها ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة
تعتمد الشركة على المواقع المستأجرة المقام عليها عدد من المجمعات التعليمية .وكما بتاريخ هذه النشرة بلغ عدد المجمعات التعليمية التابعة للشركة
المقامة على مواقع مستأجرة بالكامل سبعة مجمعات من أصل ثالثة عشر مجم ًعا تعليم ًيا ،وهي كل من مدارس الفكر األهلية ومدارس النخبة التعليمية
ومدارس العروبة العالمية ومدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق
األوسط الحديثة العالمية ،إضافة إلى ذلك استأجرت الشركة من كل من جمعية البر الخيرية والمركز الخيري لتحفيظ القرآن الكريم نسبتهما المشاعة
في ملكية أرض االزدهار المقام عليها حال ًيا مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار (ولمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة وشركاتها
التابعة الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 6-12ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة) .وقد بلغ
إجمالي تكاليف اإليجار ما يقارب  29.631.000ريال سعودي في عام 2018م .وحيث إن عقود استئجار المواقع محددة المدة ويتم تجديدها بنا ًء على
رغبة أطراف العقد ،فإن من شأن أي زيادة في قيمة اإليجار التي تفرضها الجهات المؤجرة على الشركة عند التجديد أن تك ّبد الشركة أعباء إضافية غير
متوقعة ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى أن الشركة قد ال تتمكن من تجديد جميع عقود اإليجار المبرمة أو قد يتم تجديدها بشروط وأحكام مختلفة قد ال تتناسب مع خطة الشركة
وأهدافها االستراتيجية .وفي حال قررت الشركة إخالء المواقع المؤجرة نتيجة لفسخ عقود اإليجار وفق أحكامها أو لعدم تجدد تلك العقود أو لكون
شروط التجديد ال تتوافق مع خطة الشركة ،فإن ذلك سيفرض على الشركة تحمل تكاليف إضافية الختيار مواقع مالئمة الستئجارها وتحمل تكاليف النقل
وتبعاته .كما أن الشركة ال تضمن في مثل هذه الحالة موافقة جميع أولياء األمور على نقل أبنائهم إلى المواقع الجديدة ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل
جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر اعتماد الشركة على موقع مملوك ملكية مشتركة
تعتمد الشركة على موقع مملوك ملكية مشتركة (مشاعة) بينها وبين كل من جمعية البر الخيرية بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه ،بنسبة
 %40و %30و %30على التوالي ،المقام عليه مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار .وحيث إن العقارات المملوكة ملكية مشتركة بين عدة أطراف عرضة
للقسمة في المستقبل ،فإنه في حال رغبت جمعية البر الخيرية بالرياض أو المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه في بيع نصيبهما من العقار فإن ذلك
سيك ّبد الشركة أعباء إضافية غير متوقعة .إضافة إلى أن الشركة قد ال تتمكن من التوصل إلى اتفاق و ّدي معهما حول القسمة مما قد يضطر األطراف
إلى قسمة العقار عن طريق القضاء .وفي حال اضطرت الشركة إلى إخالء الموقع – أو جزء منه – نتيجة لقسمة األرض ،فإن ذلك سيك ّبد الشركة تكاليف
إضافية الختيار موقع آخر مالئم الستئجاره وتحمل تكاليف النقل وتبعاته ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 2-2222مخاطر عدم توفر الغطاء التأميني أو كفايته
تشغل الشركة حال ًيا وتملك – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالثة عشر مجم ًعا تعليم ًيا وتحتفظ بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها ،بما في
ذلك التأمين على الممتلكات والتأمين على األموال والتأمين ضد خيانة األمانة والتأمين على السيارات .وقد ال يكون الغطاء التأميني كاف ًيا في كل الحاالت،
كما أن التأمين قد ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،إضافة إلى أن هذه الوثائق تتضمن استثناءات أو حدود للتغطية تستثنى بموجبها
أنواعا معينة من الخسائر من التغطية التأمينية .وفي مثل هذه الحالة ،ستتكبد الشركة خسائر من شأنها التأثير سل ًبا على أعمالها ونتائج عملياتها.
ً
إضافة إلى أن عدم مقدرة الشركة على تجديد وثائق التأمين بنطاق التغطية التأمينية الحالي وبشروط مقبولة تجار ًيا في المستقبل ،أو عدم مقدرتها
على تجديد تلك الوثائق على اإلطالق ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية
(ولمزيد من التفاصيل حول وثائق التأمين ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 10-12عقود التأمين" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).

2 2-2222مخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية
قامت الشركة بتسجيل ست ( )6عالمات تجارية في المملكة العربية السعودية باسم الشركة وشركاتها التابعة من أصل تسع ( )9عالمات تجارية تستخدمها
في المجمعات التعليمية التابعة لها (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي 15-12في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
وقد يصعب على الشركة متابعة االستخدامات غير المرخص بها واالنتهاكات األخرى لهذه العالمة ،وفي حالة فشل الشركة في حماية حقوق ملكيتها
سبب من األسباب ،أو في حال قيام الغير بإساءة استخدام العالمة أو اإلضرار بها أو انتهاكها ،فإن ذلك يشكل خط ًرا على قيمة العالمة
الفكرية ألي ٍ
التجارية وسيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .ومن شأن اإلضرار بسمعة الشركة أن
يؤدي إلى تراجع مستويات اإلقبال على مدارسها أو أن يؤثر سل ًبا على قدرتها على جذب طالب وطالبات جدد.
وباإلضافة إلى الست ( )6عالمات التجارية المسجلة ،تعتمد الشركة على ثالث ( )3عالمات تجارية غير مسجلة تستخدمها في المجمعات التعليمية
التابعة لها بما في ذلك العالمات المستخدمة في مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس الفكر
األهلية ،.وال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من تسجيل هذه العالمات باسمها في المستقبل .ونظ ًرا إلى أن العالمات التجارية غير المسجلة ال تتمتع
بالحماية النظامية ضد استغالل الغير لها ،فإنه في حال لم تتمكن الشركة من تسجيل العالمات التجارية باسمها أو في حال قيام الغير باستعمال عالمات
الشركة التجارية غير المسجلة دون إذن من الشركة أو استغالل انتشارها في السوق بأي شكل كان فإن ذلك سيؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،قد تتأثر سمعة الشركة في حال تم استخدام العالمات التجارية من قبل الغير على نحو يتنافى مع رؤية الشركة وتوجهاتها .هذا وقد
حين آلخر إقامة دعوى لحماية حقوقها على عالمتها التجارية ،وقد يدعي الغير قيام الشركة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المملوكة
تضطر الشركة من ٍ
لهم أو أن قيام الشركة بإساءة استخدام تلك الحقوق ،وقد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات قضائية من الشركة أو ضدها وتكبد الشركة تكاليف كبيرة ،مما
سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر عدم حصول الشركة على التراخيص والتصاريح والموافقات الحكومية أو عدم
القدرة على تجديدها
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية
المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها .حيث تمارس الشركة نشاطها حال ًيا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها،
وتشمل على سبيل المثال ال الحصر ،تراخيص وزارة التعليم لممارسة نشاط التعليم األهلي والتعليم األجنبي ،شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها
والصادرة من وزارة التجارة واالستثمار ،شهادة تسجيل العالمات التجارية ،شهادات عضوية الغرفة التجارية ،التراخيص البلدية ،تصاريح الدفاع المدني،
شهادات السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية .وينبغي أن تظل هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة واللوائح
المتعلقة بتلك التراخيص .وفي حال عدم قدرة الشركة على الحفاظ على سريان هذه التراخيص ،فقد ال تتمكن من تجديد التراخيص القائمة أو الحصول
على أخرى جديدة قد تحتاجها ألغراض التوسع ،األمر الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر أعمال الشركة أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية
المختصة وبالتالي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ترخيصا منته ًيا ال زالت الشركة في طور تجديده باإلضافة إلى
وكما في تاريخ هذه النشرة ،يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة اثنين وعشرين ()22
ً
عشرة ( )10تراخيص غير مسجلة باسم الشركة ال زالت الشركة في طور نقلها إلى اسم الشركة ،كما أن الشركة لم تحصل على تراخيص األمن والسالمة
من الدفاع المدني لمدارس ر ّواد إشبيليا العالمية .وفي حال عدم قدرة الشركة على تجديد هذه التراخيص أو نقلها إلى اسمها أو إصدار التراخيص
المطلوبة عند اكتمال افتتاح مجمع مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية فقد ينتج عن ذلك إيقاف أو تعثر أعمال الشركة أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات
الحكومية المختصة بما في ذلك فرض غرامات من الدفاع المدني تصل إلى ثالثين ألف ( )30,000ريال سعودي ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
(ولمزيد من التفاصيل حول الموافقات والتراخيص الحكومية ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 5-12الموافقات والتراخيص الحكومية" في القسم ()12
"المعلومات القانونية" من هذه النشرة).

2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات برنامج تدرج
مبان المدارس األهلية المصممة ألغراض غير التعليمية حيث
اعتمدت وزارة التعليم في عام 2017م عبر شركة تطوير المباني برنامج تدرج لرفع كفاءة ٍ
يهدف البرنامج إلى تقييم وضع مباني المدارس األهلية المستأجرة غير المصممة ألغراض تعليمية ووضع خطة انتقالية لتصحيح وضعها باالنتقال إلى
مبان مصممة ألغراض تعليمية .ويسمح برنامج تدرج للمباني التي تحقق نسبة كفاءة  %80وأعلى للفئة (أ) (التي تنطبق على المدارس الواقعة في المدن
ٍ
الرئيسية في المملكة وهي الرياض ،والدمام ،والخبر) ونسبة كفاءة  %70وأعلى للفئة (ب) (التي تنطبق على المدارس الواقعة في المدن الخاصة في
المملكة وهي مكة المكرمة ،والمدينة المنورة ،وجدة) ونسبة كفاءة  %60وأعلى للفئة (ج) (التي تنطبق على المدارس الواقعة في بقية المناطق والمحافظات
في المملكة) من المعايير المحددة باالستمرار في نفس المبنى المستأجر حتى انتهاء المدة الزمنية الممنوحة لها والتي تختلف من مبنى تعليمي آلخر
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بحسب نسبة الكفاءة المحققة ونوع التعليم األجنبي المقدم .أما المدارس التي تحقق أقل من نسبة الكفاءة المطلوبة من المعايير فتُلزم بإجراء التعديالت
لمبان مصممة
ٍ
الالزمة على مبانيها حتى تزداد نسبة تحقيقها للمعايير المطلوبة .في حين تُلزم المدارس التي تحقق نس ًبا متدنية جدًا من المعايير باالنتقال
مبان
ألغراض تعليمية أو تكون عرضة لعدم تجديد التراخيص الالزمة لمزاولة نشاطها .ونظ ًرا إلى اعتماد خمس ( )5من مدارس الشركة على تسعة (ٍ )9
مستأجرة غير مصممة ألغراض تعليمية فقد تم تقييمها وفق برنامج تدرج .وكما بتاريخ هذه النشرة ،حققت كل من مدارس السليمانية العالمية ومدارس
مبان مستأجرة نسب كفاءةأقل من نسبة الكفاءة المخصصة
الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية المقامة على أربعة (ٍ )4
لفئتها (وهي ٍ %80
كحد أدنى) وبالتالي لم تحقق نسبة الكفاءة المطلوبة منها .وحققت مدارس الفكر األهلية المقامة على مبنيين ( )2مستأجرين نسبة
مبان مستأجرة نسبة
كفاءة تجاوزت  %80وهي الحد األدنى من نسبة الكفاءة المطلوبة لفئتها كما حققت مدارس النخبة التعليمية المقامة على ثالثة (ٍ )3
كفاءة تجاوزت  %60وهي الحد األدنى من نسبة الكفاءة المطلوبة لفئتها في محافظة الخرج .إضافة إلى ذلك ،تُلزم المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج
بالتق ّيد بطاقة استيعابية محددة لها من شركة تطوير المباني في تقرير برنامج تدرج ،وقد قدمت الشركة تعهد مكتوب لوزارة التعليم بعدم قبول أي طالب
وعدم تجاوز الطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة .ومع ذلك ،خالل العام الدراسي السابق 1439هـ1440/هـ ،تجاوزت مدارس الشركة الخمس الخاضعة
لبرنامج تدرج الطاقة االستيعابية لبعض مراحلها الدراسية المسجلة في التقرير (االبتدائية والمتوسطة والثانوية) وذلك بالمخالفة لمتطلبات البرنامج
الواردة في تعميم وزارة التعليم رقم ( )20922الصادر تاريخ 1440/02/23هـ مما يجيز لوزارة التعليم إعطاء المدارس المخالفة "لفت نظر" نتيجة لذلك،
وفي حال عدم تجاوب المدارس مع "لفت النظر" واستمرار المخالفة فقد تلجأ وزارة التعليم لفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة (ولمزيد من
المعلومات حول برنامج تدرج ومدارس الشركة وشركاتها التابعة الخاضعة لبرنامج تدرج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 3-6-4برنامج تدرج" في القسم
(" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة").
وفي حال لم تقم مدارس الشركة الخاضعة للبرنامج بإجراء التعديالت الالزمة على مبانيها بالمدد المحددة ،فقد ال تتكمن من قبول طالب جدد أو تضطر
إلى تخفيض عدد طالبها لاللتزام بالعدد األقل وف ًقا للطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير تدرج الخاص بكل مدرسة .وفي حال لم تنقل الشركة
مبان تعليمية جديدة وفق اشتراطات وزارة التعليم في المدد المحددة ضمن إطار البرنامج فسينتج عن ذلك إغالق
مدارسها الخاضعة لبرنامج تدرج إلى ٍ
هذه المدارس كل ًيا ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وإيراداتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .عالوة على
ذلك ،إذا استمرت الشركة في قبول عدد طالب يتجاوز الطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير تدرج ،أو استمرت في قبول أعداد جديدة من
الطالب بما ال يتماشى مع تعليمات وزارة التعليم ،فإن ذلك قد يحمل الشركة تكاليف إضافية ويجعلها عرضة للعقوبات من وزارة التعليم ،بما في ذلك إيقاع
الغرامات المالية ،وفي حال تم فرض عقوبات أو غرامات مالية على الشركة فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر إغالق المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج
تخضع خمس ( )5مدارس من مدارس الشركة إلى برنامج تدرج وهي كل من مدارس السليمانية العالمية ومدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق
األوسط الجديدة العالمية ومدارس الفكر األهلية ومدارس النخبة التعليمية والتي ش ّكلت بتاريخ السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م نسبة %28.9
من إجمالي إيرادات الشركة .وقد صدر مؤخ ًرا تعميم من نائب وزير التعليم برقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) يفيد بالعمل
بالمعايير والقواعد المنظمة المتعلقة ببرنامج تدرج ويهدف لدعم مالك المدارس الخاضعة لبرنامج تد ّرج ومنحهم مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم وفق
اشتراطات محددة تشمل تحقيقهم نسبة الكفاءة المق ّرة في البرنامج وتدريس منهج أجنبي غير األمريكي والبريطاني ،وبذلك تكون مدارس الشرق األوسط
العالمية (المحققة لنسب كفاءة أقل من النسبة المخصصة لفئتها) عرضة لإلغالق بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلك بنهاية العام الدراسي 1441هـ في
حين أن مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (المحققة لنسب كفاءة أقل من النسبة المخصصة لفئتها) ومدارس السليمانية العالمية (المحققة لنسب
كفاءة أقل من النسبة المخصصة لفئتها) ومدارس الفكر األهلية (المحققة لنسب كفاءة أعلى من النسبة المخصصة لفئتها) عرضة لإلغالق بنهاية المهلة
الممنوحة لها وذلك بنهاية العام الدراسي 1445هـ ،وأما مدارس النخبة األهلية (المحققة لنسب كفاءة أعلى من النسبة المخصصة لفئتها) عرضة لإلغالق
بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلك بنهاية العام الدراسي 1444هـ وذلك في حال لم توافق وزارة التعليم على الخطة االنتقالية المقدمة من الشركة لنقل هذه
مبان تعليمية أو في حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل الوزارة .وفي حال تم إغالق هذه المدارس فإن ذلك
المدارس إلى ٍ
سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من المعلومات حول مدارس
الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 3-6-4برنامج تدرج" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة").

2 2-2222مخاطر تغير أو تعديل أو تأخر أو عدم تنفيذ أو عدم الموافقة على الخطة االنتقالية
للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرج
وضعت الشركة خطة انتقالية لجميع مدارسها الخمس الخاضعة لبرنامج تدرج والتي اعتمدتها الشركة بناء على العديد من الجوانب الضرورية
مبان تعليمية .وقد قدمت الشركة لوزارة التعليم بتاريخ 1440/05/29هـ (الموافق
ٍ
مبان غير تعليمية إلى
ٍ
لنقل مدارس الشركة التي تكون في
2019/02/04م) الخطة االنتقالية لمدارس السليمانية العالمية وقدمت بتاريخ 1440/07/12هـ (الموافق 2019/03/19م) الخطة االنتقالية لمدارس
الشرق األوسط العالمية .وكما بتاريخ هذه النشرة ،لم يتم التقديم لوزارة التعليم الخطط االنتقالية لبقية المدارس (ولمزيد من المعلومات حول
الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 3-3-6-4الخطة االنتقالية لمدارس الشركة وشركاتها
التابعة الخاضعة لبرنامج تدرج" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة") .والخطة – باعتبارها من الخطط المستقبلية – عرضة للتغيير
أو التعديل أو التأخير أو عدم التنفيذ كل ًيا أو جزئ ًيا ألسباب إدارية أو مالية أو نتيجة اعتماد الخطة على أطراف أخرى أو أسباب خارجة عن إرادة
الشركة منها – على سبيل المثال ال الحصر – عدم موافقة وزارة التعليم على الخطة االنتقالية ألي من أو كل المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج ،وكذلك
عدم تنفيذ المطورين العقاريين الذين تنوي الشركة التعاقد معهم لغرض بناء المجمعات التعليمية لمتطلبات الخطة االنتقالية في المدة المحددة أو
عدم تنفيذ الخطة جزئ ًيا أو كل ًيا .وال يوجد ضمان أن الشركة ستتمكن من تنفيذ خطتها االنتقالية قبل نهاية المدد الممنوحة لها بحسب برنامج تدرج
لمدارسها الخاضعة للبرنامج .وفي حال قامت إدارة الشركة بتغيير تلك الخطة االنتقالية ألي سبب كان أو تعديلها أو التأخر في تنفيذها أو عدم
تنفيذها بشكل جزئي أو كلي أو لم تحصل الشركة على موافقة وزارة التعليم عليها فإن ذلك قد يؤدي إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية أو إلى خسارة
طلاّ ب مدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج وانخفاض إيرادات الشركة أو إغالق هذه المدارس كل ًيا ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال
الشركة المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم تدقيق كامل الخطة االنتقالية من قبل استشاريين مستقلين
اعتمدت الشركة في خطتها االنتقالية للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرج على أرقام ومعلومات مصدرها إدارة الشركة واستنتجت تلك األرقام والتواريخ بناء
على خبرتها في إدارة وبناء المجمعات التعليمية (ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل أرقام الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج،
الرجاء مراجعةالجدول " 44-4أرقام الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة").
وقد تعاقدت الشركة مع استشاري مستقل لغرض تأكيد بعض أرقام ومعلومات الخطة االنتقالية وتدقيقها ،ومع ذلك ،لم يُكلّف االستشاري بتدقيق بعض
أرقام الخطة االنتقالية ،مما قد يجعل تلك األرقام غير دقيقة ،كما أن أرقام الخطة االنتقالية بشكل عام عرضة للتغيير نتيجة ارتفاع تكاليف البناء أو
تكاليف العمالة أو التكاليف الرأسمالية .وفي حال اتضح مستقبلاً عدم دقة تلك األرقام أو ارتفاعها فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال
الشركة المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر عدم الحصول على األراضي أو المباني المناسبة للخطة االنتقالية لمدارس
الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج
تعتمد الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج وبشكل كبير على الحصول على األراضي المناسبة والمباني التعليمية الجاهزة في منطقة
الرياض وذلك من أجل نقل مدارسها الخاضعة لبرنامج تدرج بالشكل الذي ال يؤثر على سمعة وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الشركة .وقد ال تتمكن
مبان مناسبة لتنفيذ خطتها االنتقالية لعدة أسباب منها -على سبيل المثال ال الحصر -ارتفاع أسعار األراضي والمباني
أراض أو ٍ
الشركة من الحصول على ٍ
مبان في مواقع
أراض أو ٍ
أو ارتفاع القيمة اإليجارية مقارنة بالقيمة اإليجارية الحالية لمدارس الشركة المستأجرة أو عدم قدرة الشركة على الحصول على ٍ
تكون ج ّذابة للطالب أو أولياء األمور .وفي حال عدم تمكن الشركة من الحصول على األراضي والمباني التعليمية المناسبة فإن ذلك قد يؤثر على استقطاب
الطالب لتلك المواقع الجديدة مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر نقص أعداد الطالب عند تطبيق الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة
لبرنامج تدرج
مبان تعليمية تماش ًيا مع األنظمة والتعاميم ذات العالقة ،وال
مبان غير تعليمية إلى ٍ
الهدف من وضع الخطة االنتقالية هو نقل المدارس المتواجدة في ٍ
مبان تعليمية أخرى أال ينتج ذلك عن
تضمن الشركة في حال تم تنفيذ الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج ونقل تلك المدارس إلى ٍ
نقص أو خسارة أعداد الطالب المسجلين في تلك المدارس ألسباب عديدة منها – على سبيل المثال ال الحصر – تفضيالت الطالب أو أولياء أمورهم.
وإن أي نقص في أعداد الطالب عند تنفيذ الخطة االنتقالية سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر تأثر قيمة الشهرة للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرج
المدارس الخمس الخاضعة لبرنامج تدرج لها أرصدة أصول غير ملموسة متمثلة في أرصدة شهرة موضحة في قوائم الشركة المالية وتقوم الشركة بعمل اختبار
االنخفاض في الشهرة على أساس سنوي من خالل شركة استشارية مستقلة إلعادة تقييم القيم الدفترية لألصول غير الملموسة المتمثلة في أرصدة الشهرة،
ولمراجعة القيمة الدفترية للشهرة في تاريخ النشرة تقوم الشركة بإعادة اختبار تقويم الشهرة من خالل شركة استشارية مستقلة بغرض التأكد من حدوث
انخفاض في قيمة الشهرة من عدمه .وتبلغ قيمة الشهرة للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرج كما في  31يناير 2019م ما يقارب  156.921.495ريال سعودي،
وفي حال أدت نتائج التقدير السنوي إلى أي تعديل أو انخفاض متعلق بأرصدة الشهرة بسبب تنفيذ الخطة االنتقالية للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرج ،فإن
ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .يجدر بالذكر أن قيمة أرصدة الشهرة كما في 31
يناير 2019م للمدارس المعرضة لإلغالق بنهاية العام الدراسي 1441هـ وهي مدارس الشرق األوسط العالمية تمثل  66.600.000ريال سعودي .تجدر اإلشارة
إلى أنه حال قدمت الشركة لوزارة التعليم خطة لنقل مدارس الشرق األوسط العالمية إلى مشروع تعليمي وأرفقت كافة المستندات والوثائق الثبوتية سيتم
تمديد المهلة حتى عام 1443هـ .أما فيما يخص المدارس المعرضة لإلغالق بنهاية العام الدراسي 1444هـ ،وهي مدارس النخبة التعليمية ،فإن قيمة أرصدة
الشهرة كما في  31يناير 2019م لهذه المدارس بلغت  8.846.495ريال سعودي ،أما فيما يخص المدارس المعرضة لإلغالق بنهاية العام الدراسي 1445هـ،
وهي مدارس السليمانية العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الفكر األهلية ،فإن قيمة أرصدة الشهرة كما في  31يناير 2019م لهذه
المدارس بلغت  81.475.000ريال سعودي .وفي حال أغلقت المدارس بعد انتهاء المدد المحددة وفق برنامج تدرج لكل فئة ،فإن ذلك سيجعل أرصدة الشهرة
ذات العالقة عرضة للشطب بالكامل مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بالشهرة
قامت الشركة باالستحواذ على جملة من المدارس قبل السنة المالية 2016م مما أدى إلى تكوين أرصدة غير ملموسة متمثلة في أرصدة للشهرة لكل من اإلحدى
عشرة ( )11مدرسة ومجم ًعا تعليم ًيا التي تم االستحواذ عليها (ولمزيد من المعلومات حول عمليات االستحواذ السابقة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي2-4
"تاريخ الشركة وتطور رأس المال" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة) .وتقوم الشركة بإعادة تقييم القيم الدفترية لألصول
غير الملموسة المتمثلة في أرصدة الشهرة عن طريق عمل اختبار االنخفاض في الشهرة على أساس سنوي من خالل شركة استشارية مستقلة .وإن آخر
اختبار أجرته الشركة ألرصدة الشهرة كان في نهاية السنة المالية المنتهية في  12مارس 2019م (لم ينتج عنه أي انخفاض في أرصدة الشهرة) حيث قامت
الشركة بإعادة اختبار تقويم الشهرة من خالل شركة استشارية مستقلة بغرض التأكد من حدوث انخفاض في قيمة الشهرة من عدمه .وفي حال أدت نتائج
ً
تحفظا من األسلوب المستخدم
التقدير السنوي إلى أي انخفاض متعلق بأرصدة الشهرة بما في ذلك أي انخفاض يعود سببه الستخدام أسلوب تقييم أكثر
ساب ًقا ،أو استخدام افتراضات وتقديرات مختلفة عن أداء الشركة المستقبلي ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وبالنسبة للتغيرات التي طرأت على أرصدة الشهرة خالل الثالث سنوات الماضية ،فقد انخفضت القيمة الدفترية للشهرة من
 378.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  376.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م بسبب إغالق مدرسة نخبة المصيف في ذات
الفترة .واستقرت أرصدة الشهرة عند  376.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث لم يتم قيد أي انخفاض متعلق بأرصدة الشهرة بحسب اختبار
المستشار المستقل للسنة المالية 2018م.
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2 2-2222مخاطر تأثر سمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة
في حال تغيرت أي من العوامل المؤثرة على سمعة مدارس الشركة في السوق بشكل سلبي ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر مستوى جودة الخدمة
المقدمة ومدى تطورها وأداء الطالب العلمي وجودة المباني التعليمية وغير التعليمية المقامة عليها المدارس وغيرها ،فإن ذلك سيؤثر على معدل اإلقبال
عليها ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام المستمر بأنظمة وتعليمات وزارة التعليم
تخضع الشركة – بوصفها شركة تعليمية – لألنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة أو المعتمدة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
والتي تنظم أعمال المنشآت التعليمية وتهدف بشكل عام إلى تعزيز كفاءة العملية التعليمية .ونظ ًرا إلى تعدد هذه األنظمة والتعليمات وتغطيتها لجوانب
متنوعة من أعمال الشركة ،فقد تتخلف الشركة في بعض األحيان عن االمتثال لبعض هذه التعليمات بشكل كامل أو جزئي ألسباب مختلفة ،ومن ذلك
على سبيل المثال قيام مدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج خالل العام الدراسي 1439هـ1440/هـ بتجاوز الطاقة االستيعابية المقررة لبعض مراحلها
الدراسية (االبتدائية والمتوسطة والثانوية) المسجلة في تقارير برنامج تدرج وذلك بالمخالفة لمتطلبات البرنامج الواردة في تعميم وزارة التعليم رقم
( )20922الصادر تاريخ 1440/02/23هـ مما يجيز لوزارة التعليم منح الشركات المخالفة "لفت نظر" نتيجة لذلك وفي حال عدم تجاوب المدارس مع "لفت
النظر" واستمرار المخالفة فقد تلجأ وزارة التعليم إليقاع غرامات مالية على المدارس المخالفة ،وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية أو غرامات أو تكون
عرضة للعقوبات من وزارة التعليم إذا قامت بمخالفة أي أنظمة أو لوائح مماثلة تنطبق عليها ،بما في ذلك إيقاع الغرامات المالية ،باإلضافة إلى أي تكاليف
إضافية لتصحيح تلك المخالفات ،ومن شأن ذلك أن يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم االمتثال لمتطلبات تدريس المناهج األجنبية
تقدم الشركة من بين خدماتها التعليمية التدريس وفق المنهج األمريكي والمنهج البريطاني والمنهج الهندي والمنهج الفرنسي ،حيث شكلت إيرادات
المناهج األجنبية ما يقارب  %42.2و %38.6من إجمالي صافي إيرادات الشركة في العام المالي 2018م والفترة المنتهية في  31يناير 2019م على
التوالي .يتم تدريس هذه المناهج وفق معايير محددة من الجهات المختصة .ومن ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – يتم تدريس المنهج الهندي وفق
منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي ( )CBSEالذي يعمل تحت إدارة الحكومة الهندية في حين يتم تدريس المنهج الفرنسي وفق متطلبات وزارة التعليم
الفرنسية وحسب معايير الجودة المعتمدة من المركز الدولي للدراسات التربوية ( )CIEPللسفارة الفرنسية في المملكة .وفي حال لم تلتزم الشركة بأي
من متطلبات تدريس المناهج األجنبية أو مخالفتها الشتراطات الجهات المختصة – بحسب األحوال – فقد تكون عرضة إللغاء التراخيص الممنوحة
لها لتدريس هذه المناهج أو عدم تجديدها مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام المستمر بمتطلبات توطين الوظائف "السعودة"
بنا ًء على أنظمة وزارة العمل والتنمية االجتماعية المتعلقة بنظام السعودة (برنامج نطاقات) ،تم تصنيف كيانات الشركة وشركاتها التابعة ضمن النطاق
البالتيني للشركة محقق ًة نسبة السعودة  %50.92وتم تصنيف شركة النخبة التعليمية ضمن النطاق األخضر المتوسط محقق ًة نسبة سعودة  %45.72وتم
تصنيف شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ضمن النطاق األخضر المنخفض محقق ًة نسبة سعودة  %24.18وتم تصنيف شركة الرواد للخدمات
المساندة ضمن النطاق األخضر المنخفض مححقق ًة نسبة سعودة  %11.87كما في 2018/12/23م (ولمزيد من المعلومات حول موظفي الشركة وشركتها
التابعة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 14-4الموظفون" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة") .وبالرغم من أن الشركة وشركاتها التابعة
تستوفي متطلبات السعودة في الوقت الراهن ،إال أن الشركة ال تضمن المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة مما يجعلها خاضعة لدفع رسوم كبيرة أو
رسوم إضافية أو عرضة لعدد من العقوبات منها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة وإيقاف إصدار الموافقات الالزمة لنقل كفالة العاملين غير
السعوديين ومنع الحصول على القروض والحوافز الحكومية األخرى ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،أصدرت وزارة التعليم في شهر أكتوبر عام 2018م تعمي ًما يلزم جميع المدارس األهلية واألجنبية بتوطين الوظائف اإلدارية واإلشرافية
واألعمال المرتبطة باألنشطة الطالبية خالل مدة أقصاها نهاية العام الميالدي 2018م وقد قامت الشركة بسعودة هذه الوظائف استجابة للتعميم المذكور.
إال أنه في حال شغور أي من هذه الوظائف في المستقبل وعدم تمكن الشركة من إيجاد الكفاءات الوطنية المناسبة المؤهلة لشغلها ألي سبب كان فقد
تكون عرضة التخاذ إجراءات نظامية بحقها والتي تشمل – على سبيل المثال ال الحصر – فرض غرامات على الشركة نتيجة هذه المخالفة ،مما سيؤثر
سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة باالعتماد على برنامج أجير
أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،خدمة أجير للعمل المؤقت وهو برنامج يشمل عدد من الخدمات المقدمة عن طريق بوابة أجير اإللكترونية
والتي تهدف إلى تنظيم العمل الوافدين المؤقت عن طريق توثيق العالقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن والتي
تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى عن طريق عدة من الخدمات المقدمة (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي
" 2-14-4برنامج أجير" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة").
وكما في  31يناير 2019م ،تعتمد عمليات الشركة وشركاتها التابعة على  930موظفة (معلمة) مندرجة تحت برنامج أجير بنسبة  %28.7من إجمالي عدد
الموظفين لدى الشركة وشركاتها التابعة .ونظ ًرا لطبيعة برنامج أجير ،فإن الشركة معرضة لتقلبات في أعداد الموظفين المندرجين تحت برنامج أجير
نتيجة طبيعة برنامج أجير أو نتيجة أي تغيرات في أنظمة برنامج أجير والذي من شأنه التأثير سل ًبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
ومن الجدير بالذكر أن الموظفات المندرجات تحت برنامج أجير ملزمات بدفع الرسوم السنوية المتعلقة ببرنامج أجير والبالغة  1,600ريال سعودي لكل
موظفة .وفي حال قامت الشركة أو أي من شركاتها التابعة ألي سبب كان بدفع الرسوم السنوية للموظفات المندرجات تحت برنامج أجير فإن ذلك سيؤثر
سل ًبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 2-2222مخاطر عدم القدرة على االلتزام بجميع متطلبات اإلفصاح المستمر
تشترط متطلبات اإلفصاح المستمر التي تخضع لها الشركات المدرجة في السوق المالية الصادرة من قبل الجهات التنظيمية اإلفصاح المستمر عن عدة
معلومات تتعلق بالشركة وأعمالها كاإلعالن عن القوائم المالية الربعية والسنوية ،والتطورات الجوهرية التي تمر بها الشركة .وفي حال تأخرت الشركة بعد
إدراجها عن اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات في الوقت المناسب أو المواعيد المحددة لها من قبل الجهات التنظيمية ،فستكون عرضة لفرض غرامات وعقوبات
تصل إلى تعليق تداول سهم الشركة في السوق ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر االعتماد على التمويالت البنكية وعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت
االئتمانية
أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع كل من البنك السعودي لالستثمار ومصرف الراجحي وبنك الرياض (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم
الفرعي" 11-12التسهيالت االئتمانية والقروض" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة) وقد بلغ إجمالي المديونية القائمة على الشركة من
هذه االتفاقيات  207.190.905ريال سعودي و 192.713.627ريال سعودي للعام المالي المنتهي في  31يوليو 2018م والفترة المنتهية في  31يناير 2019م على
التوالي .وتعتمد الشركة بشكل كبير على مبالغ هذه التسهيالت لتمويل بعض أعمالها الحالية كما قد تحتاج إلى مبالغ إضافية لتمويل أعمالها المستقبلية ،بما
في ذلك تمويل الخطة االنتقالية لمدارسها الخاضعة لبرنامج تدرج في حال طرأ أي تغيير على الخطة االنتقالية الحالية .وترتب اتفاقيات التسهيالت المذكورة
التزامات معينة على الشركة بما في ذلك رهن عدد من العقارات المملوكة للشركة لصالح الجهات الممولة واشتراط الحصول على الموافقة الخطية من الجهات
الممولة قبل توزيع أي أرباح على المساهمين .وفي حال لم تقم الشركة بتسديد أي دفعات في األوقات المحددة أو قامت في المستقبل باإلخالل بالتزاماتها
بموجب االتفاقيات المذكورة ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وقدرتها االئتمانية كما قد يترتب عليها غرامات وإلغاء للتسهيالت الممنوحة أو
جزء منها أو مصادرة الضمانات المقدمة من الشركة ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وبشكل خاص ،في حال مارست الجهات الممولة حقوقها بموجب أحكام االتفاقيات المذكورة في حال إخالل الشركة بالسداد ،بما في ذلك حقها بالحجز
على األصول المرهونة المقدمة لها من الشركة على سبيل الضمان واستيفاء قيمة التسهيالت المستحقة منها ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم نقل ملكية العقارات المرهونة للجهات الممولة باسم
الشركة
أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع كل من البنك السعودي لالستثمار ومصرف الراجحي وبنك الرياض (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة
القسم الفرعي " 11-12التسهيالت االئتمانية والقروض" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة) .وقد قامت الشركة – على سبيل
الرهن – بتسجيل ملكية عدد ثمانية ( )8من العقارات المملوكة لها باسم شركات تابعة لتلك الجهات الممولة ضما ًنا للتسهيالت المقدمة منها (ولمزيد
من التفاصيل حول العقارات المرهونة لدى الغير ،الرجاء مراجعة الجدول " 13-12تفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير" من القسم
الفرعي " 13-12العقارات" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
جدير بالذكر أن شركة السعودي لالستثمار العقارية (التابعة للبنك السعودي لالستثمار) قامت بإبرام ثالثة وعشرين ( )23عقد إيجار باسمها كطرف مؤجر
ولصالح الشركة بسبب تسجيل ملكية العقار رسم ًيا باسم شركة السعودي لالستثمار العقارية (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعةالجدول " 13-12
تفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير" من القسم الفرعي " 13-12العقارات" في القسم (" )12المعلومات القانونية"من هذه النشرة).
هذا وقد صدر بتاريخ 1438/08/26هـ تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000089828القاضي بإلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل
بتوثيق الرهون العقارية وف ًقا لحقيقة العقد ،والذي يستلزم رهن العقار لصالح المرتهن بدلاً من نقل ملكية العقار له مع تصحيح أوضاع العقارات المسجلة
حال ًيا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل إال أنه حتى تاريخ هذه النشرة لم تقم الجهات الممولة بإعادة تسجيل العقارات المرهونة إلى اسم الشركة.
وفي حال لم يتم نقل العقارات المرهونة أو العقود المبرمة باسم شركة السعودي لالستثمار العقارية إلى الشركة تنفي ًذا لتعميم مؤسسة النقد العربي
السعودي المذكور فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر السيولة وعدم الوفاء بالمتطلبات الرأسمالية المستقبلية
قد تعجز الشركة عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية ومطلوباتها في الوقت المحدد.
وال تضمن الشركة عدم وقوع أي أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثر على األداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي ونتائج
عملياتها بصورة سلبية .كما أنه قد تنشأ لدى الشركة التزامات لنفقات رأسمالية محتملة أو حاجة الستثمارات مستقبلية أو لتنفيذ خططها للنمو والتوسع،
وليس هناك أي ضمانات أو تأكيدات على استطاعة الشركة تأمين تلك النفقات أو توفيرها أو الحصول على تمويل ٍ
كاف لها من جهات ممولة في وقت
مناسب أو بشروط مواتية ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر تعثر أولياء األمور ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد الرسوم المستحقة
يعتمد دخل الشركة على اإليرادات المتولدة من الرسوم المدرسية بشكل أساسي ،وبالتالي فإنه في حال عدم مقدرة بعض أولياء األمور أو تأخرهم أو
مماطلتهم في دفع الرسوم المدرسية المستحقة على أبنائهم في تواريخ استحقاقها ،ستتأثر التدفقات النقدية للشركة بشكل سلبي وجوهري ،وبالتالي
على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار أعمالها .ونظ ًرا إلى أن الشركة قد استحوذت على عدد من المجمعات بالشراء واالندماج ،فإن بعض
الديون المستحقة لهذه المدارس ال زالت قيد التحصيل ،وفي حال لم تتمكن الشركة من تحصيل كافة تلك الديون فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري
على التدفقات النقدية للشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي .وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى اإليرادات قد بلغت %2.3
و %0.8و %1.2لألعوام 2016م و2017م و2018م على التوالي .وشكلت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31يناير 2019م من إيرادات الستة
أشهر المنتهية في  31يناير 2019م .%3.9
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وفي السنة المالية 2019م ،قامت الشركة بتحديث سياسة مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها المتعلقة بـ"الذمم المدينة  -ذمم أولياء األمور" (ولمزيد
من المعلومات حول هذه السياسات ،الرجاء مراجعة "مخصص الهبوط في أرصدة الذمم المدينة" في قوائم المركز المالي الموحدة ضمن نتائج العمليات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م في القسم (" )6مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي
ونتائج العمليات" من هذه النشرة).

2 2-2222مخاطر تفشي األمراض الوبائية أو المعدية
يمكن أن تتأثر أعمال الشركة تأثي ًرا سلب ًيا باألمراض الوبائية أو المعدية التي تنتشر على الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو العالمي .إن انتشار أحد األوبئة
الصحية مثل "فيروس كورونا" المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية (أو وجود أحد األوبئة الصحية األخرى) وتفشي األمراض مثل اإلنفلونزا في أي
من مدارس الشركة قد يتسبب في انخفاض اإلقبال عليها ،كما قد تؤثر أي إشاعة تتعلق بتلك األمور أو غيرها من األمور المتعقلة بالصحة على تصور
الطالب وأولياء أمورهم لمدارس الشركة وقد تؤثر سل ًبا على استمرار الطالب الحاليين في هذه المدارس كما قد تؤثر سل ًبا على قدرة الشركة على جذب
طالب جدد إليها واالحتفاظ بهم .ومن شأن وقوع أي خطر من المخاطر السابق ذكرها التأثير سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر الدعاوى والمطالبات القانونية
إن الشركة عرضة ألن يقام ضدها دعاوى أو مطالبات من قبل الطالب أو أولياء أمورهم أو الموردين أو الموظفين أو من له مصلحة برفع دعوى ضد
الشركة أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها .كما أن الشركة قد تصبح طر ًفا مدع ًيا في أي من هذه الدعاوى أو اإلجراءات القانونية حيث إن هناك عدد من
الدعاوى المرفوعة ضد الشركة أو شركاتها التابعة ،وقد يترتب على نشوء هذه الدعاوى مبالغ مالية يجب أداؤها وقد يتطلب األمر االستعانة بالمستشارين
والمحامين وسداد أتعاب مقابل خدماتهم .ومن شأن أي قضية يصدر فيها حكم ضد الشركة أن تؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
تباعا على أرباح الشركة .وكما في تاريخ هذه النشرة ،توجد سبعة ( )7دعاوى قضائية قائمة
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،مما سيؤثر ً
مقامة ضد الشركة أو إحدى شركاتها التابعة (بصفتها مدعى عليها) من بعض األطراف يمثل مجموعها ستمائة وستة وأربعين ألف وستمائة ()646.600
ريال سعودي تقري ًبا (ولمزيد من التفاصيل حول القضايا القائمة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 16-12الدعاوى والمطالبات" في القسم ()12
"المعلومات القانونية" من هذه النشرة) .وفي حال تم إلزام الشركة بدفع هذه المبالغ فإن ذلك ستؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر اعتماد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات
تعتبر أنظمة تقنية المعلومات وقاعدة البيانات عنصر مهم في تشغيل وإدارة الشركة والمجمعات التعليمية بشكل عام ،وتعتمد الشركة بشكل كبير على نظام
أوراكل ( )Oracleإلدارة وتشغيل عملياتها تحت نظام حاسب آلي موحد ومتكامل باإلضافة إلى نظام اإلدارة المدرسية بايونيرز ( )Pioneersومنصة التعليم
اإللكتروني ( )WinjiGoومنصة إدارة الموارد التعليمية ( )EduShareوغيرها من األنظمة .وهذه األنظمة معرضة للتعطل أو التلف بسبب فيروسات الحاسب
اآللي وهجمات االختراق وتعطل األجهزة أو انقطاع الخدمة من قبل مزود الخدمة أو غيره من األسباب الخارجة عن سيطرة الشركة .وفي حال توقف
أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة عن العمل بالشكل المتوقع ألي سبب فإن ذلك سيتسبب بتعطيل أعمال الشركة ويؤدي إلى العديد من النتائج التي
من شأنها أن تؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،في حال تعرضت
الشركة لهجمات اختراق تستهدف قاعدة بياناتها أو لم تتمكن من حماية قاعدة بياناتها ألي سبب من األسباب ،فقد ينتج عن ذلك ضياع لهذه البيانات أو
سوء استخدامها من قبل الغير ،كما قد يعرض الشركة للمساءلة النظامية أو يؤثر على سمعتها في السوق ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر التزامات الزكاة الشرعية
قدمت الشركة إقرارات الزكاة لجميع السنوات حتى عامها المالي المنتهي في  31يوليو 2018م حيث قامت الشركة بدفع الزكاة المستحقة في وقتها
المحدد وحصلت على شهادة نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المنتهية في  31يوليو 2018م.
(تشير الشهادة النهائية أن الشركة قد قدمت إقرار الزكاة بالوقت واآللية المحددة وتم قبوله الكترونياً مما يسمح للشركة بالحصول على الشهادة النهائية
التي تخولها بتسيير كافة أعمالها بما فيها الحصول على مستحقاتها النهائية من عمالئها إن وجدت .وال يعني الحصول على الشهادة النهائية أن الشركة
قد حصلت على الربط النهائي .ومن الجدير بالذكر أنه يتم إصدار شهادة الزكاة بشكل سنوي) .كما قامت الشركة بإنهاء ربوطها الزكوية لجميع السنوات
المالية حتى السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2015م .أما فيما يتعلق بالربوط الزكوية لما بعد عام 2015م ،لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بأي
مطالبات إضافية ولم تقم بتعديل التقييمات المتعلقة بها .ومن الممكن أن تعود الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أي سنة سابقة وتطالب بدفع فروقات زكوية
عن السنوات التي لم تحصل على الربط النهائي عنها ،سيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
بنا ًء على لوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل ،يتم حساب الزكاة بنا ًء على القيمة األعلى من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي (قامت الشركة بدفع
زكاتها بنا ًء على صافي الربح المعدل للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و 2017م و 2018م) .وفي حساب الوعاء الزكوي ،قامت الشركة بإضافة
القروض وااللتزامات التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي .قد تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بمطالبة الشركة بإثبات أن القروض وااللتزامات التي
لم تتم إضافتها للوعاء الزكوي لم يحل عليها الحول بما يؤدي إلى تغير قيمة الوعاء الزكوي لتصبح أعلى من صافي الربح المعدل .وفي حال لم تستطع
الشركة إثبات ذلك سيؤدي ذلك إلى مطالبات إضافية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي من شأنها التأثير وبشكل سلبي على األداء المالي للشركة
ومركزها المالي.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد تطالب الشركة بتوضيح األسباب وتقديم المستندات المثبتة للفروق بين رواتب وأجور الموظفين
المذكورة في إقرارات الزكاة أو القوائم المالية وما بين الرواتب واألجور المذكورة في شهادة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفي حال لم تستطع
الشركة تقديم المستندات المؤيدة وتوضيح هذه الفروقات سيؤدي ذلك إلى مطالبات إضافية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي من شأنها التأثير
وبشكل سلبي علي األداء المالي للشركة ومركزها المالي.
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2 2-2222المخاطر المرتبطة باإلعفاء الزكوي لشركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة
قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإنهاء ربوط الشركة الزكوية النهائية (بما يشمل إعفاء مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للموهبة واإلبداع من دفع الزكاة كونها مؤسسة خيرية) لألعوام المالية 2013م و 2014م و 2015م .وحتى تاريخ هذه النشرة لم تقم الهيئة
العامة للزكاة والدخل بإنهاء ربوط الشركة الزكوية النهائية (بما يشمل إعفاء مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة
واإلبداع من دفع الزكاة كونها مؤسسة خيرية وشركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة كونها مملوكة بالكامل من قبل وقف خادم الحرمين الشريفين الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع  -مؤسسة خيرية) لألعوام المالية 2016م و 2017م و2018م وفي حال طالبت الهيئة الشركة بدفع فروقات زكوية
سوف يؤثر ذلك سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي حيث ستقوم الشركة بتكبد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك ،ولن تتحمل
مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع أو شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة أي فروقات زكوية قد يتم
المطالبة بها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل مستقب ً
ال .ومن الجدير بالذكر بأن مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
للموهبة واإلبداع قد قامت بنقل حصتها في الشركة إلى شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة في 1438/11/23هـ (الموافق 2017/08/15م) .وفي
حال لم يستمر اإلعفاء من الزكاة ألي سبب كان – على سبيل المثال ال الحصر ،بيع الحصة لطرف آخر غير معفي أو عدم استمرار اإلعفاء من قبل
الهيئة العامة للزكاة والدخل أو عدم استمرار اإلعفاء وفقاً لتحديث االئحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم ( )2216وتاريخ
1440/07/07هـ (الموافق 2019/03/14م) والتي يسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 2019/01/01م – فإن ذلك سوف يزيد من
مصروف الزكاة ونسبته من صافي ربح الشركة قبل الزكاة وسوف يؤثر بشكل سلبي على صافي ربح الشركة ومركزها المالي جراء عدم استمرار اإلعفاء
الزكوي .ومن الجدير بالذكر أن المبالغ المعفاة من الزكاة والتي قد يتم المطالبة بها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل – والتي سوف تقوم الشركة
بتحملها  -بلغت  1.16مليون ريال سعودي  371ألف ريال سعودي و 937ألف ريال سعودي في األعوام 2016م و2017م و2018م على التوالي.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بتقديم الربط الزكوي بناء على النتائج غير الموحدة
قامت الشركة استنا ًدا إلى مراسالتها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم الربط الزكوي الخاص بها بناء على نتائج الشركة غير الموحدة للسنة المالية
المنتهية في  31يوليو 2017م في حين أن الشركة كانت تملك  %95من شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية و %95من شركة النخبة التعليمية و%90
من شركة الر ّواد للخدمات المساندةـ وبناء على ذلك ،لم تلتزم الشركة بمتطلبات ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل التي تنص على قيام الشركات بتقديم
ربط زكوي موحد يشمل جميع شركاتها التابعة ابتدا ًء من عام 2017م .وفي حال قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمطالبة الشركة بإعادة تقديم ربط
زكوي موحد ينتج عنه تسديد مبالغ زكاة إضافية سوف يؤثر ذلك سل ًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية حيث
ستقوم الشركة بتكبد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
2 2-2222المخاطر المرتبطة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ()IFRS
أعدت الشركة قوائمها المالية حتى السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م وف ًقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ( .)SOCPAوابتدا ًء من السنة المالية للفترة من  1أغسطس 2018م حتى  31يوليو 2019م  ،بدأت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية وذلك في إطار خطة التحول للمعايير الدولية .إن أي تغيير في المعايير المحاسبية المطبقة أو التطبيق اإللزامي لبعض المعايير الجديدة سوف
يؤثر على القوائم المالية للشركة والنتائج المالية والمركز المالي أو يجعلها بصورة غير قابلة للمقارنة بالسنين السابقة .ومن الجدير بالذكر أن الشركة
قد قامت باعداد قوائم مالية للسنة المالية للفترة من  1أغسطس 2017م حتى  31يوليو 2018م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ( )IFRSالمعتمدة من قبل
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لغرض الطرح األولي.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بتطبيق المعيار " 16عقود اإليجار" من المعايير الدولية للتقارير
المالية ()IFRS

تقوم الشركة حالياً بتسجيل عقود إيجار األراضي كعقود إيجار تشغيلية وتفصح عن التزامات عقود اإليجار المستقبلية كبنود خارج الميزانية .ولكن بالنسبة
للسنوات المالية اعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( ،)IFRSيتعين تسجيل عقود اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي (" )16عقود اإليجار" .ونتيجة لذلك ،سوف تقوم الشركة بتطبيق المعيار  16اعتبا ًرا من السنة المالية التي تبدأ في  1أغسطس 2019م والذي
سيكون لتطبيقه تأثيراً على القوائم المالية للشركة حيث سيتعين على الشركة تسجيل حق استخدام األصول ومطلوبات اإليجار المترتبة اللتزامات عقود
اإليجار المستحقة في المركز المالي للشركة وف ًقا للمعيار رقم  16من المعايير الدولية للتقارير المالية ( .)IFRSوفي حال كان ذلك األثر سلب ًيا على الشركة،
سوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على نتائج الشركة ووضعها المالي.
وبنا ًء على الدراسة التي أعدتها الشركة لتقدير األثر المتعلق بتطبيق المعيار  16فإنه من المتوقع أن ينشأ عن تطبيق المعيار في تاريخ التحول،السنة
المالية التي تبدأ في  1أغسطس 2019م ،ما يلي:
1-1التزامات مقابل حق استخدام األصول المستأجرة بقيمة  210.4مليون ريال سعودي  -يتضمن مبلغ  182.3مليون ريال سعودي التزامات غير
متداولة ومبلغ  28.1مليون ريال سعودي التزامات متداولة.
2-2مقابل االلتزامات المذكورة في الفقرة  1أعاله (حق استخدام األصول المستأجرة) ارتفاع في الموجودات غير المتداولة بقيمة  190.8مليون
ريال سعودي وانخفاض في الموجودات المتداولة بمبلغ  9.8مليون ريال سعودي (قيمة اإليجارات المدفوعة مقدماً).
3-3سوف يبلغ األثر على األرباح المبقاة في تاريخ التحول انخفاض بمبلغ  29.4مليون ريال سعودي.
بلغ معدل إجمالي القروض إلى إجمالي حقوق المساهمين في الفترة المنتهية في  31يناير 2019م  .0.27وعلى افتراض تطبيق المعيار  16على الفترة
المالية المنتهية في  31يناير 2019م (لغرض التوضيح فقط) ،فإن معدل إجمالي القروض إلى إجمالي حقوق المساهمين االفتراضي سوف يصبح 0.28
نتيجة األثر على األرباح المبقاة.
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2 2-2222المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع بعض األطراف ذوي العالقة وأقاربهم والتي تتم على أسس تجارية بحتة ،منها عقد بناء مجمع مدارس في
حي إشبيليا بمدينة الرياض المبرم مع شركة القصبي للمقاوالت وعقود اإليجار المبرمة مع أحمد بن ناصر المتعب (ولمزيد من المعلومات حول تعامالت
الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 12-12العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة" في القسم (" )12المعلومات
القانونية من هذه النشرة) ،وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على جميع هذه التعامالت وف ًقا ألحكام المادة ( )71من نظام الشركات .وقد
بلغ حجم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة  44.193.832ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م حيث شكلت ما يقارب %10.9
من إجمالي عقود وتعامالت الشركة خالل العام (والتي تشمل عقود الشركة مع الموردين والمقاولين وعقود اإليجار وعقودها مع عمالئها من أولياء أمور
الطالب باإلضافة إلى العقود األخرى) .جدير بالذكر أن عدد العقود مع األطراف ذات العالقة بلغت خمسة ( )5عقود في عام 2018م مما شكل ما يقارب
 %0.02من إجمالي عدد العقود في السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م (والذي يبلغ عددها  26.515عقد) .وفي حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات
مع األطراف ذوي العالقة على أسس تجارية بحتة ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة في السنة المالية الحالية (المنتهية في  31يوليو 2019م) عقد مع الشركة الفنية لتوطين التقنية (المملوكة لكل من
رئيس مجلس اإلدارة طارق القصبي وعضو مجلس اإلدارة والمساهم عبداهلل القصبي والمساهم شركة رزم لالستثمار) وقد حصلت الشركة بتاريخ
1440/08/04هـ (الموافق 2019/04/09م) على ترخيص من الجمعية العامة للشركة على هذا العقد.
جدير بالذكر أن جميع التعامالت مع األطراف ذوي العالقة تخضع لموافقة مجلس اإلدارة والحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة،
وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على تجديد هذه العقود ألي سبب من األسباب ،فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي
العالقة للتعاقد معهم على تنفيذ األعمال المسندة حال ًيا إلى أطراف ذوي عالقة أو البحث عن مواقع جديدة الستئجارها بدلاً عن عقود اإليجار القائمة.
وفي حال تعذر على الشركة إيجاد بديل مناسب لألطراف ذوي العالقة المتعاقد معهم حال ًيا خالل فترة زمنية معقولة أو اضطرار الشركة إلبرام عقود
بدلية بشروط غير تفضيلية ال تتناسب مع خطتها وأهدافها االستراتيجية ،فإن ذلك قد يك ّبد الشركة تكاليف إضافية إلبرام تلك العقود مما سيؤثر سل ًبا
وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .كما أنه في حال تخلف عضو مجلس اإلدارة عن اإلفصاح عن
أي مصلحة له في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،فإن ذلك يجعل هذه العقود عرضة لإلبطال من قبل الجهات القضائية المختصة مما سيؤثر
سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أنشطة
مماثلة أو منافسة ألعمال الشركة
لم تبرم الشركة أي اتفاقيات مع أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو مساهمي الشركة تتعلق بالتزامهم بعدم المشاركة في أنشطة مماثلة أو منافسة
أي منهم في أنشطة من هذا النوع ،فإن جميع هذه األعمال والممارسات تخضع ألحكام نظام الشركات واألنظمة ذات
ألعمال الشركة .وفي حال مشاركة ّ
العالقة باإلضافة إلى األحكام المنظمة لها في الئحة حوكمة الشركة وسياساتها الداخلية .وكما بتاريخ هذه النشرة ،يملك كل من رئيس مجلس اإلدارة
حصصا في صندوق استثماري يستثمر في مجال التعليم األهلي ،ويرأس عضو
طارق بن عثمان القصبي وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل بن طارق القصبي
ً
مجلس اإلدارة عثمان بن طارق القصبي مجلس إدارة ذلك الصندوق (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 11-5تعارض المصالح" في
القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة") .وبموجب المادة ( )72من نظام الشركات ،يجب على عضو مجلس اإلدارة الذي يشترك في أي عمل
من شأنه منافسة الشركة الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح له القيام بذلك وقد حصل أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين
بتاريخ 1440/08/04هـ (الموافق 2019/04/09م) على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يسمح لهم بممارسة نشاط منافس لنشاط الشركة.
وفي حال لم تتم مراعاة أحكام نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة أو سياسات الشركة الداخلية بهذا الخصوص فقد ينتج عن ذلك حاالت تعارض
مصالح ،كما أنه في حال قيام أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية باستخدام معلومات داخلية لتحقيق مصالح خاصة – بشكل مباشر أو
غير مباشر – أو استخدامها بما يتعارض مع مصالح الشركة بالمخالفة ألحكام الئحة حوكمة الشركة فقد ينتج عن ذلك تأثر سمعة الشركة بسبب مثل
هذه المخالفات (والتي تشمل إفشاء المعلومات السرية للشركة أو استغاللها لتحقيق مصالح شخصية بمنافسة أعمال الشركة) مما سيؤثر سل ًبا وبشكل
جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير
تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع الغير فيما يخص عملياتها التشغيلية الحالية والتي تشمل على سبيل المثال العقود المبرمة مع أطراف خارجية لتشغيل
المقاصف المدرسية وعقود استغالل المرافق الرياضية في مدارس الشركة والعقود التي يتم بموجبها االستعانة بجهات مختصة لتشغيل العيادات الطبية
في مدارس الشركة .وتعتمد الشركة على استعداد هذه األطراف الخارجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام العقود المذكورة
واألنظمة المعمول بها في المملكة .وال يمكن إعطاء أي ضمانات أو تأكيدات بأن هذه األطراف ستمتثل بشكل تام ألحكام تلك العقود أو أنها ستكون على
مستوى التطلعات ،وفي حال عدم قيام هذه األطراف بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بحداثة الهيكل التنظيمي للشركة
اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1440/04/17هـ (الموافق 2018/12/25م) هيكل تنظيمي جديد لها بما يتناسب مع أهداف الشركة وخططها
استحدثت بموجبه عدد من اإلدارات التنفيذية وأعادت هيكلة بعضها .ويعتمد نجاح الهيكل التنظيمي الجديد على عدد من األمور منها – على سبيل المثال
موظفي الشركة لمسؤوليات كل من هذه اإلدارات وأدوارهم ومهامهم الوظيفية .وفي حال كان هناك قصور في أعمال
ال الحصر – مدى استيعاب وفهم
ّ
أي من هذه اإلدارات فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .كما أنه ال يوجد أي
موظفي هذه اإلدارات لمهامهم ومسؤولياتهم بموجب الهيكل التنظيمي الجديد سيُثمر في نتائج عمليات الشركة.
ضمان بأن تنفيذ
ّ
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إضافة إلى ذلك ،يشمل الهيكل التنظيمي الجديد للشركة على إدارة جديدة باسم "إدارة التسويق والمبيعات والشراكات" ،ونظ ًرا لحداثة هذه اإلدارة فإنه لم
يتم تعيين موظفين فيها حتى تاريخ هذه النشرة .ويقوم حال ًيا موظفون آخرون في الشركة بالقيام ببعض المهام المرتبطة بهذه اإلدارة وذلك بصفة مؤقتة.
وفي حال لم تتمكن الشركة من تعيين موظفين مؤهلين في هذه اإلدارة في الوقت المناسب ،فإن من شأن ذلك أن يؤثر سل ًبا على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بحداثة التحول إلى شركة مساهمة مدرجة
تحولت الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 1423هـ (الموافق 2002م) ثم إلى شركة مساهمة مقفلة في عام 1431هـ (الموافق 2010م) وهي
تدار منذ ذلك الحين كشركة خاصة ،وبالتالي فإن موظفي اإلدارة التنفيذية ال توجد لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية
وكيفية التقيد وااللتزام باألنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بها .ويتوجب على الشركة ضمان االلتزام بتلك األنظمة بما فيها األمور المتعلقة بالقواعد
التنظيمية ومتطلبات الحوكمة واإلفصاح المستمر وغيرها من االلتزامات المفروضة على الشركات المدرجة في السوق المالية .وفي حال عدم التزام
الشركة بتلك القواعد وإخاللها بمتطلبات الشفافية واإلفصاح ،فإنها ستكون عرضة لفرض غرامات وعقوبات من الجهات التنظيمية المختصة تصل إلى
تعليق تداول أسهم الشركة ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بحوكمة الشركة
اعتمدت الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 1440/02/29هـ (الموافق 2018/11/07م) الئحة لحوكمة الشركة تتضمن اإلجراءات والقواعد التي
يتعين على الشركة االلتزام بها بموجب الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية كما قامت باعتماد الئحة لجنة المراجعة والئحة لجنة
الترشيحات والمكافآت .ويعتمد نجاح الشركة في ممارسة الحوكمة بالشكل الصحيح على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية
والعاملين في الشركة لهذه القواعد والتطبيق الصحيح لها ،خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واشتراطات االستقاللية وممارسة
كل من مجلس اإلدارة واللجان التابعة له ألدوارهم ومسؤولياتهم والمبادئ المرتبطة بتعارض المصالح واألطراف ذوي العالقة واإلفصاح المستمر .وال يوجد
أي ضمان من الشركة بخصوص عدم قصور لوائحها الداخلية أو التزامها المستمر بتطبيق هذه اللوائح .وفي حال لم تتمكن الشركة من المحافظة على
لوائح حوكمة فعالة أو في حال تعثرت في تطبيقها فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية .كما أن عدم قدرة الشركة على تحديث لوائحها بشكل مستمر وااللتزام بتطبيق الحد األدنى من قواعد الحوكمة الذي تتطلبه الئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية من وقت آلخر سيؤثر على جودة إدارة الشركة ويجعلها عرضة لفرض غرامات وعقوبات من الجهات التنظيمية
المختصة ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بمخالفة الشركات التابعة ألحكام نظام الشركات
صدر نظام الشركات الحالي في عام 2015م متضمنًا عدة أحكام تنظم أعمال الشركات في المملكة ،وقد نصت المادة  224منه على إلزام كل الشركات القائمة
بتعديل أوضاعها وفق ألحكام نظام الشركات خالل مدة ال تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام .جدير بالذكر أنه بدأ العمل بالنظام في مايو 2016م.
وحتى تاريخ هذه النشرة ،لم تقم الشركات التابعة للشركة (شركة النخبة التعليمية وشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية وشركة الر ّواد للخدمات المساندة)
بتعديل عقود تأسيسها بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الحالي مما يعد مخال ًفا ألحكام المادة المذكورة ويع ّرض الشركات التابعة لمخالفات تحددها وزارة
التجارة واالستثمار ،األمر الذي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2- 222المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2 22222المخاطر المرتبطة بالمنافسة والحصة السوقية للشركة
تواجه الشركة منافسة من مقدمي الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة في ممارسة نشاطها ،حيث إن سوق المدارس الخاصة يشهد تنافسية شديدة
وال يوجد ضمان بأن تستمر الشركة بالمنافسة بكفاءة عالية ،وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية كافتتاح مدارس منافسة بالقرب من مواقع
مدارس الشركة أو تغيير مواقع مدارس الشركة وافتتاح الشركة مدارس في مواقع جديدة قريبة من مدارس منافسة أخرى أو صدور أنظمة ولوائح جديدة
تحفّز المستثمرين األجانب على االستثمار في قطاع التعليم في المملكة وغيرها إلى تغير األسعار أو انخفاض الهوامش الربحية أو فقدان الحصة السوقية
للشركة ،األمر الذي يمكن أن يؤثر سل ًبا وجوهر ًيا على ربحية الشركة .وال يوجد أي ضمان بأن تحافظ الشركة على حصتها السوقية الحالية أو أن تزيدها.
وفي حال عدم مقدرة الشركة على مواكبة التغير في السوق وسرعة االستجابة لتلك التغيرات عند افتتاح مجمعاتها التعليمية الجديدة أو خالل ممارسة
أنشطتها في المجمعات التعليمية الحالية ،فسينتج عن ذلك انخفاض في أعداد الطلبة المسجلين بمدارس الشركة ،وبالتالي انخفاض حصتها السوقية،
مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض إيرادات الشركة وربحيتها .وفي حال كانت الشركة غير قادرة على توقع االتجاهات الناشئة في مجال التعليم وتحديدها
واالستفادة منها عن طريق تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ،فمن المتوقع أن ينتج عن ذلك عدم مقدرة الشركة في جذب الطالب
واالحتفاظ بهم مما يؤدي إلى انخفاض عدد الطالب مع مرور الوقت األمر الذي من شأنه أن يؤثر سل ًبا وجوهر ًيا على النتائج المالية للشركة.

2 22222مخاطر انخفاض معدل اإلنفاق للفرد في المملكة
بالرغم من أن قطاع التعليم يعتبر من القطاعات الدفاعية التي ال تتأثر بشكل مباشر بالوضع االقتصادي ،إال أن التعليم الخاص على وجه التحديد قد
يتأثر بذلك .هناك عدة عوامل قد تؤثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية كانخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف المعيشة ،باإلضافة إلى األوضاع
الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط بشكل عام .ومن شأن هذه العوامل وغيرها التأثير بشكل سلبي على معدل إنفاق الفرد في المملكة،
بما في ذلك اإلنفاق على التعليم الخاص ،ومن ثم التوجه إلى التعليم الحكومي كبديل له أو إلى تعليم خاص أقل تكلفة .وفي حال حدوث ذلك ،فإن ذلك
سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 22222مخاطر انخفاض الطلب على التعليم الخاص والخدمات المرافقة
من الممكن أن تشهد معدالت التسجيل واالنضمام للمدارس الخاصة انخفاض في ظل عوامل اقتصادية متعددة تؤثر على سلوك الفرد والقوة الشرائية.
ويؤثر انخفاض الطلب على المدارس الخاصة سل ًبا على نشاط الشركة ،حيث ستتأثر أعمال الشركة بهذه االنخفاضات – في حال حدوثها – باعتبار أن
الشركة قد تضطر إلى تخفيض رسومها الدراسية لالستمرار في جذب الطالب إليها ،مع التأكيد بأن تخفيض الرسوم قد ال يكون كاف ًيا في ذلك .وهذا
يعني بأن انخفاض الطلب على المدارس الخاصة سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الخدمات المرافقة مثل خدمات النقل خالل السنوات القادمة ،نتيجة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في
شهر يونيو من عام 2018م ،وكذلك عند بدء تشغيل مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

2 22222مخاطر تغير البيئة التنظيمية وعدم االلتزام باألنظمة الجديدة
تخضع الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية لألنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية
السعودية ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر :نظام الشركات ،وأنظمة وزارة التعليم ولوائحها وتعاميمها المنظمة ألعمال المنشآت التعليمية بما في ذلك
برنامج تدرج أو فرض اشتراطات جديدة لتحقيق الكفاءة المرجوة من المباني التعليمية أو تبني معايير جودة أكثر صرامة من المعايير الحالية وغيرها،
وأنظمة وزارة العمل ولوائحها وتعاميمها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتنظيم شؤون الموظفين أو توطين الوظائف أو وضع ٍ
حد أدنى لألجور وغيرها،
وأنظمة البلديات والدفاع المدني ،واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات المختصة .والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها
الشركة عرضة للتغير المستمر ألسباب مختلفة – محلية كانت أم عالمية – التي سيكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة .وقد يؤدي اعتماد أي أنظمة
أو تعليمات جديدة من قبل الجهات المختصة إلى زيادة المتطلبات التي يتعين على الشركة االلتزام بها وقد يُطلب من الشركة إجراء تغييرات في أعمالها
بما يتوافق مع تلك األنظمة أو التغييرات الجديدة .وقد تتحمل الشركة تكاليف إضافية أو غرامات إذا قامت بمخالفة أي أنظمة أو لوائح تنطبق عليها
ويشمل ذلك أي تكاليف إضافية لتصحيح تلك المخالفات .وعليه فإن أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي ستتأثر بشكل سلبي في حال حدوث
أي تغير جوهري ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة.

2 22222المخاطر المرتبطة بأسعار الخدمات التعليمية
إن أسعار الخدمات التعليمية في نشاط التعليم الخاص قد تكون عرضة لالنخفاض في المستقبل نتيجة األوضاع االقتصادية غير المواتية التي قد تتسبب
في توجه أولياء األمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية أو في مدارس خاصة أقل تكلفة أو بسبب صدور تنظيمات معينة تلزم المدارس الخاصة
بتخفيض رسومها أو غيرها من األسباب ،األمر الذي قد يدفع الشركة إلى تخفيض أسعار رسومها الدراسية أو تغيير سياسة التسعير والخصومات التي
تعتمدها لالحتفاظ بحصتها السوقية أو تنميتها وفق التغيرات التي تطرأ على السوق والبيئة التشغيلية التي تعمل فيها الشركة ،فقد تواجه الشركة صعوبات
في الحفاظ على الطالب الحاليين أو جذب طالب جدد بنفس أسعار الرسوم الدراسية أو باستخدام نفس سياسة التسعير والخصومات الحالية في ظل
التغيرات التي تطرأ على السوق ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر صدور تنظيمات تسمح للمستثمرين األجانب االستثمار المباشر في قطاع التعليم
أو تقديم المنافسين لخدمات جديدة تنافس خدمات الشركة أو تراجع معدل إنفاق عمالء الشركة على التعليم أو تغير تفضيالتهم.
إضافة إلى ذلك ،إن أي زيادة مقترحة في أسعار الرسوم الدراسية للمدارس مشروطة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم .وبالتالي ،في حال
زادت التكاليف التشغيلية التي تتكبدها الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمياه أو الرسوم والضرائب الحكومية أو غيرها من األسباب ،قد ال تستطيع
الشركة نقل عبء هذه الزيادة في التكاليف إلى أولياء األمور عن طريق زيادة أسعار الرسوم الدراسية في حال عدم موافقة وزارة التعليم على ذلك أو في
ظل احتدام المنافسة ووفرة العرض .كما أن الشركة قد تتجه في هذه الحالة إلى تعديل سياسة الخصومات التي تعتمدها لمواجهة هذه األعباء مما قد
يؤثر على قدرتها على الحفاظ على الطالب الحاليين أو جذب طالب جدد لها .إن عدم قدرة الشركة على التعامل مع أسعار الرسوم الدراسية في مواجهة
تغيرات السوق والبيئة التشغيلية سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخدمات األخرى
تواجه الشركة مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمياه ،حيث تتجه حكومة المملكة العربية السعودية إلى رفع أسعار منتجات الوقود كالبنزين وتعرفة استهالك
الكهرباء وتسعيرة بيع المياه بشكل تدريجي خالل السنوات المقبلة كجزء من السياسات الحديثة لرفع الدعم الحكومي ،وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع فواتير
الماء والكهرباء على الشركة بشكل كبير بالمقارنة مع الوضع الحالي .إضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود خالل الفترة المقبلة ً
أيضا،
األمر الذي سيزيد من تكاليف خدمات نقل الطالب والطالبات .وبالتالي ،فإنه في حال عدم استجابة الشركة لهذه االرتفاعات بالشكل المناسب ،فإن ذلك
سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 22222مخاطر إيقاف أو انخفاض المنح واإلعانات الحكومية
قدمت حكومة المملكة العربية السعودي دع ًما بموجب األمر الملكي رقم  121وتاريخ 1432/07/02هـ يختص بسعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة
االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس األهلية ،وذلك من خالل وضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ من خمسة آالف ( )5.000ريال سعودي
ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة  %50من الراتب لمدة خمس سنوات ،حيث يتم دعم المستفيد بمبلغ ألفين وخمسمائة ( )2.500ريال سعودي
لمدة ستين شه ًرا .إال أن الصندوق قد قرر بشكل عام عدم تجديد العقود الحالية المتعلقة بدعم المستفيدين ومنها العقود الموقعة مع الشركة ،وبالتالي
لن يتم إضافة مستفيدين جدد وسينقطع الدعم عن المستفيدين الحاليين بعد انتهاء مدة الدعم لكل مستفيد (ستين شه ًرا) والمتوقع أن تنتهي مدة الدعم
لجميع المستفيدين الحاليين في عام 2022م .وسيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف المباشرة للشركة حيث أن الشركة ستتحمل كافة التكاليف الناتجة عن رفع
الدعم حتى مغادرة المعلمين الشركة ألي سبب من األسباب (االستقالة على سبيل المثال ال الحصر) وبالتالي التأثير سل ًبا على األداء التشغيلي للشركة
وعلى صافي ربحيتها .بلغ عدد المعلمين المدعومين من قبل صندوق الموارد البشرية  830معل ًما و 791معل ًما و 464معل ًما و 317معل ًما للسنوات المالية
2016م و2017م و2018م والفترة المنتهية في  31يناير 2019م على التوالي مما يمثل  %32و %31و %19و %13للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م
والفترة المنتهية في  31يناير 2019م على التوالي من إجمالي عدد المعلمين تقري ًبا.
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إضافة إلى ذلك ،تحصل مدارس الشركة على إعانات سنوية من وزارة التعليم تتمثل في مبالغ مالية تُمنح للمدارس حسب تصنيفها من قبل لجان اإلعانة
السنوية للمدارس األهلية في الوزارة ،حيث يتم تصنيف المدارس سنو ًيا وفق معايير محددة تشمل على سبيل المثال مدى جاهزية مباني المدرسة ومرافقها
وكفاءة الكادر التعليمي وتوظيف التقنية في التدريس وغيرها .وفي حال قررت وزارة التعليم إيقاف هذه اإلعانات أو خفضها ألي سبب أو في حال لم تحقق
مدارس الشركة التصنيف المطلوب فإن ذلك سيؤثر سل ًبا على التكاليف التشغيلية للشركة وعلى صافي ربحيتها .وقد بلغت هذه اإلعانات  1.035مليون
ريال سعودي و 512ألف ريال سعودي و 865ألف ريال سعودي للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م على التوالي.
كما تعتمد الشركة على القروض الحسنة المقدمة من قبل وزارة المالية ،حيث حصلت على قرض ال يتضمن أي فوائد بمبلغ واحد وعشرين مليون ومائة
وتسعة وثالثين ألف ( )21.139.000ريال سعودي في عام 2014م لتمويل مشروع مدارس النخبة التعليمية .وفي حال قررت وزارة المالية إيقاف تقديم
القروض المعفاة من الفوائد للمدارس ،فإن الشركة ستضطر للحصول على القروض من البنوك وستتكبد تكاليف إضافية نتيجة الفوائد المفروضة على
تلك القروض ،مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشركة التشغيلية ومن ثم انخفاض ربحيتها مما سيؤثر سل ًبا على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية .وقد بلغت إيرادات المنح الحكومية المؤجلة المتعلقة بتمويل ممنوح من وزارة المالية (قرض حسن)  549ألف ريال سعودي و571
ألف ريال سعودي و 594ألف ريال سعودي للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م على التوالي.
(وللمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي  4-1-5-6في القسم (" )6مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات" من هذه النشرة).

2 22222مخاطر الزيادة في معدالت الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
أقرت الحكومة خالل عام 2016م عد ًدا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية ،والتي من ضمنها
إقرار فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبا ًرا من 2018/01/01م ،باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة ألفراد
عوائل الموظفين غير السعوديين تدريج ًيا اعتبا ًرا من 2017/07/01م .وعليه ،فإن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها
الشركة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة
أخرى ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،حيث إنه من المتوقع أن تبلغ تكاليف
رسوم الموظفين غير السعوديين  8.821.600ريال سعودي للسنة المالية الحالية المنتهية في  31يوليو 2019م وقد بلغت تكاليف رسوم الموظفين غير
السعوديين  7.400.000ريال للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م .كما أنه من المحتمل أن تتسبب هذه القرارات في عودة أفراد أسرة الموظف
غير السعودي المقيمين في المملكة إلى وطنهم لتقليل حجم التكاليف ،األمر الذي من شأنه أن يؤثر سل ًبا على حجم الطلب على خدمات التعليم األجنبي
التي تقدمها الشركة ،وتشكل اإليرادات من التعليم األجنبي ما يقارب  %43من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م .هذا
وفي حال صدور قرارات جديدة في المستقبل تفرض على الشركات رسوم إضافية أكبر مما هو مقرر حال ًيا فإن ذلك سيك ّبد الشركة تكاليف إضافية
وسيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 22222مخاطر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VAT
قرر مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/29م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،والتي بدأ العمل بها اعتبا ًرا من 2018/01/01م كضريبة جديدة تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات
محددة بالمملكة ،بما في ذلك قطاع التعليم الخاص الذي تعمل فيه الشركة .وتبلغ هذه الضريبة نسبة خمسة في المائة ( )%5من سعر الخدمة .وبما أن
ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها يتم تحملها من قبل العميل ،فإنه من المتوقع أن ترتفع رسوم خدمات الشركة لتعكس قيمة الضريبة المضافة ،مما يؤدي
إلى زيادة السعر اإلجمالي لخدمات الشركة .وعليه ،في حال نجحت الشركة في تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على العميل ،فإن أسعار خدماتها
ستزيد مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها ونقص عدد الطالب الملتحقين وبالتالي تأثر عمليات الشركة وأربحاها بشكل سلبي .أما في حال لم تنجح
الشركة في تحويل قيمة الضريبة المضافة كل ًيا للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة غير المحصلة من العميل
مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك ،نظ ًرا إلى حداثة نظام ضريبة القيمة المضافة نسب ًيا ،فإن أي مخالفة أو خطأ في تطبيق أحكام النظام من قبل إدارة الشركة أو موظفيها
قد يزيد من التكاليف والمصاريف التشغيلية التي ستتحملها الشركة أو يُع ّرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها ،األمر الذي من شأنه
أن يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ومن الجدير بالذكر أن الدولة قد قررت تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين السعوديين فيما يخص قطاع التعليم األهلي في الوقت الراهن إال
أنه لم يتم تحديد مدة اإلعفاء من الدولة ،وبالتالي فإن الشركة غير قادرة على تحديد الفترة التي سيظهر فيها أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها.

2 2-2222مخاطر فرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة
تخضع الشركة في الوقت الراهن للزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة فقط ،إال أنه من الممكن أن تفرض الحكومة رسوم أخرى أو ضرائب على
الشركات في المستقبل .وتتحمل الحكومة حال ًيا ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة في المائة ( )%5من رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تم
العمل بها ابتدا ًء من شهر يناير من عام 2018م ،وذلك عن المواطنين السعوديين كنوع من أنواع الدعم .إال أنه في حال إلغاء هذا الدعم مستقبلاً أو في
حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حال ًيا ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 2-2222مخاطر موسمية األعمال
بحكم طبيعة نشاط الشركة ،فإنها تعمل على مدى تسعة أشهر تقري ًبا بالسنة ،حيث تتوقف الدراسة لمدة طويلة نسب ًيا تصل إلى أكثر من ثالثة أشهر
متواصلة في بعض األحيان خالل فترة اإلجازة السنوية الصيفية للمدارس ،مما يعني توقف نشاط الشركة بشكل شبه كامل خالل هذه المدة مع استمرار
الشركة في دفع بعض التكاليف التشغيلية الثابتة كاألجور والرواتب مما يؤثر سل ًبا على تدفقات الشركة النقدية .وإضافة إلى ذلك ،فإن األداء المالي للشركة
قد يختلف من فترة ألخرى بنا ًء على تاريخ ابتداء العام الدراسي وفترة إجازة الصيف ،لذا قد تصعب المقارنة بين األداء المالي للشركة بين الفترات نظ ًرا
لموسمية األعمال.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بتأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية في المملكة
تتمركز جميع عمليات الشركة وتوجد كافة أصولها في المملكة التي تعتبر من األسواق الناشئة .وبالرغم من استمرار المملكة في تطبيق سياسة تنويع
االقتصاد لزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية ،إال أنها ال تزال تعتمد على دخلها من القطاع النفطي في تنفيذ خططها االقتصادية وتطويرها.
وبالتالي فقد يؤدي أي انخفاض في أسعار النفط إلى تباطؤ اقتصادي أو يحد من االنفاق الحكومي بشكل ملحوظ ،مما سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاد
المملكة إجمالاً وعلى كافة القطاعات واألعمال القائمة فيها ،وبالتالي سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
إن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا معرضة لعدد من المخاطر السياسية واألمنية التي قد تؤثر على المملكة العربية السعودية .كما أن البيئة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في هذه المنطقة ال تزال عرضة للتطورات المستمرة مما يضفي على االستثمارات فيها درجة كبيرة من عدم التأكد.
وحيث تقع موجودات الشركة وعملياتها وقاعدة عمالئها في المملكة العربية السعودية حال ًيا ،فقد يكون ألي تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو
االقتصادية أو االجتماعية أو غيرها لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تأثير سلبي على سوق المملكة ،مما سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2 2-2222مخاطر القوة القاهرة وحدوث الكوارث الطبيعية
إن القوة القاهرة والكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وانتشار األمراض والعدوى وغيرها قد تلحق ضر ًرا
بمنسوبي الشركة ومرافقها ومجمعاتها التعليمية في حال حدوثها ،مما يترتب عليه تكبد الشركة لتكاليف باهظة ،كما قد يؤثر ذلك على قدرة الشركة على
االستمرار في ممارسة عملياتها التشغيلية واالحتفاظ بقاعدة عمالئها ،وبالتالي تقلص دخلها من تلك العمليات .وعليه ،في حال حدوث مثل هذه الكوارث
وإضرارها بمرافق الشركة أو سمعتها ،فإن ذلك سيؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2- 222المخاطر المتعلقة باألسهم
2 22222مخاطر السيطرة الفعلية من قبل بعض المساهمين البائعين بعد الطرح
بعد االنتهاء من عملية الطرح سيملك المساهمون البائعون مجتمعون ما نسبته  %70من أسهم الشركة ،وسيكون بمقدرتهم مجتمعين التأثير على قرارات
الشركة باعتبار كونهم سيملكون مجتمعين نسبة تشكل األغلبية في الجمعيات العامة للشركة ،وبالتالي سيكون بمقدرتهم السيطرة على األمور التي تتطلب
موافقة المساهمين بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ وبيع األصول وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وزيادة أو تخفيض رأس المال وإصدار أو عدم
إصدار أسهم إضافية وتوزيعات األرباح أو إحداث أي تغيير في الشركة .كما أن شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة ستملك منفردة ما نسبته %26.6
من أسهم الشركة بعد الطرح في حين ستملك شركة رزم لالستثمار (المملوكة بنسبة  %99لرئيس مجلس اإلدارة) منفردة ما نسبته  %19.89تقري ًبا من
أسهم الشركة بعد الطرح وسيملك أحمد بن ناصر المتعب منفر ًدا ما نسبته  %15.12من أسهم الشركة بعد الطرح ،مما يمنحهم القدرة على التأثير بشكل
جوهري على قرارات الشركة .تجدر اإلشارة إلى أنه قد تختلف مصلحة المساهمين البائعين عن المساهمين الجدد ،وقد يمارس المساهمون البائعون
سيطرتهم على الشركة بصورة تؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي وربحيتها.

2 22222مخاطر عدم وجود سوق سابق لألسهم
ال يوجد في الوقت الحالي سوق لتداول أسهم الشركة ،كما أنه ال يمكن ضمان أو التأكيد على وجود واستمرار سوق نشط وذي سيولة لتداول األسهم بعد
طرحها .وفي حال عدم وجود سوق نشط ومستمر وذو سيولة عالية ،فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على سعر تداول أسهم الشركة.

2 22222مخاطر حداثة طرح شركات قطاع التعليم في سوق األسهم
نظ ًرا لحداثة طرح شركات قطاع التعليم في سوق األسهم في المملكة ،ال توجد بيانات كافية لمقارنة تداول األسهم للشركات في قطاع أعمال األوراق
المالية في المملكة .وقد تم تحديد سعر الطرح استنا ًدا إلى عدة عوامل ،بما يشمل األداء السابق للشركة والتوقعات المستقبلية ألعمالها والقطاع الذي
تعمل به وتقييم إدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية .وهناك عوامل مختلفة تشمل النتائج المالية للشركة وأوضاعها العامة في مجال التعليم واقتصاد
القطاع وبيئته التنظيمية وغيرها من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ،والتي قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر أسهم الشركة والسيولة
المتوفرة لتداولها مما سيكون له تأثير سلبي على سعر تداول أسهم الشركة.
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2 22222مخاطر بيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد عملية الطرح
سيخضع كبار المساهمين في الشركة لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق ،حيث لن يكون بمقدورهم التصرف في أي من أسهمهم
التي يملكونها .إال أنه بعد انتهاء فترة الحظر (البالغة ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة) فإنه ال يوجد ما يضمن عدم بيع كبار المساهمين
لجزء كبير من أسهمهم ،إذ أنهم سيملكون مجتمعين ما نسبته  %61.61تقري ًبا من أسهم الشركة بعد الطرح .وفي حال تم بيع عدد كبير من األسهم في
السوق بعد انتهاء فترة الحظر ،أو تم توقع حدوث مثل هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم الشركة.

2 22222مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
ال يمكن التأكيد على أن سعر الطرح سيكون مساو ًيا لسعر تداول األسهم بعد الطرح ،كما أن المكتتبين قد ال يستطيعون بيع أسهمهم بسعر الطرح أو
بسعر أعلى من ذلك ،وليس هناك أي ضمانات لحدوث تداول نشط ألسهم الشركة واستمراره بعد نجاح هذا االكتتاب .وقد يتعرض سعر سهم الشركة
لدرجة كبيرة من التذبذب ،وقد ال يكون مستق ًرا نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم ،وأي تغييرات تنظيمية في القطاع،
وتراجع نتائج أعمال الشركة ،وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على عمليات الشركة وغيرها .هذا
وتشهد أسواق األسهم من وقت آلخر تقلب في األسعار والكميات .ويمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى التقلب الشديد في أسعار األسهم ،والذي يمكن أن
يتسبب بانخفاض في قيمة األسهم ،مع زيادة التقلب في األسعار في حال انخفاض حجم تداول األسهم مما سيؤثر سل ًبا على استثمارات المكتتبين في
أسهم الشركة.

2 22222المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة
في حال قررت الشركة رفع رأس مالها وإصدار أسهم جديدة ،فإن هذا قد يؤدي إلى التأثير سل ًبا على سعر السهم وتدني نسبة ملكية المساهمين في
الشركة في حال عدم قيامهم باالكتتاب باألسهم الجديدة في ذلك الحين.

2 22222مخاطر توزيع األرباح والقيود المفروضة عليها من الجهات الممولة
أي قرار بتوزيع األرباح نقدًا على مساهمي الشركة سيكون بنا ًء على تقدير مجلس اإلدارة وبتوصية منه بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة التي
إن ّ
تشمل الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وفرص التوسع والنمو والحاجة للتمويل الداخلي .وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين
وقد ال يوصي مجلس اإلدارة أو ال يوافق المساهمين على توزيع تلك األرباح .إضافة إلى ذلك ،يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل
والتسهيالت االئتمانية المبرمة مع الجهات الممولة والتي يستلزم بعضها الحصول على موافقة المصرف الخطية قبل توزيع أي أرباح على المساهمين
(ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 11-12التسهيالت االئتمانية والقروض" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة)،
كما أن الشركة قد تخضع لقيود على توزيع األرباح ترد في اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية التي قد تبرمها في المستقبل .وقد تتكبد الشركة
مصاريف أو يترتب عليها التزامات من شأنها أن تقلل من النقد المتاح لتوزيع األرباح أو تؤدي النعدامه .وفي حال عدم القيام بتوزيع أرباح على المساهمين
فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في أسهم الشركة إال من خالل بيع أسهمهم بسعر أعلى من سعر الشراء .كما أن عدم انتظام
الشركة في توزيع األرباح لن يساعد على زيادة سعر السهم ،بل وربما يؤدي إلى تراجع سعر السهم في التداول( .ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة
القسم (" )7سياسة توزيع األرباح" من هذه النشرة).
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3 33معلومات عن السوق والقطاع
3- 333مقدمة
ترتكز المعلومات الواردة أدناه على دراسة مستقلة للسوق مع ّدة من قبل شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست حصر ًيا لصالح الشركة بتاريخ 1439/12/18هـ
(الموافق  29أغسطس 2018م) .حيث قامت الشركة بالتعاقد مع شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست إلعداد دراسة عن السوق تغطي قطاع التعليم في المملكة
العربية السعودية .شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست هي شركة مستقلة تعنى بتقديم الخدمات االستراتيجية وأبحاث السوق يقع مقرها الرئيسي في دبي.
وجدت شركة آرثر دي ليتل في عام 1886م وتم انشاء شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست في عام 2007م (ولمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة السوق،
الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني .)www.adlittle.com
وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يملك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو شركائه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو
أي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة .وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه
ومعلومات السوق والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ،ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.
ويرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة من مصادر أخرى ،بما فيها تلك المقدمة من مستشار دراسة السوق هي
بيانات ومعلومات ذات مصداقية .إلاّ أنه لم تقم الشركة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من مدرائها أو المستشارين اآلخرين بالتحقق أو التأكد من
دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا القسم ،وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات ،كما ال ينبغي االعتماد على المعلومات في
اتخاذ أو العزوف عن اتخاذ أي قرارات استثمارية.
وإنّ االستنتاجات الواردة في هذا القسم هي نتائج ممارسة أفضل تصور مهني لدى شركة آرثر دي ليتل والذي يقوم جزئ ًيا على المواد والمعلومات المقدمة
لها من وكاالت أبحاث خارجية ووكاالت حكومية وغيرها .وإنّ استخدام الغير لهذا القسم ألي غرض ال يعفي ذلك الغير من تحري العناية الواجبة في
التحقق من محتوياته.

3- 333نظرة على االقتصاد الكلي
3 33333نظرة على االقتصاد السعودي
يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية األكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية حوالي 2.6
تريليون ريال سعودي في عام 2017م .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطي نفط مؤكد يبلغ  332.9مليار برميل كما في عام
2017م (وف ًقا لتقرير شركة أرامكو السعودية السنوي لعام 2017م).
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية شهدت نم ًوا في اقتصادها الكلي ،إلاّ أن االقتصاد الكلي شهد اضطرابات قصيرة المدى خالل السنوات القليلة
الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط واتخاذ اإلجراءات اإلصالحية التي تهدف إلى تحقيق توازن الموازنة .وعلى الرغم من هذه االضطرابات ،يتوقع
أن يحقق الهيكل الجديد الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية نم ًوا خالل السنوات الخمس القادمة ،حيث يحظى هذا النمو بدعم من المبادرات
المتنوعة في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية .2030

3 33333نظرة على االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية
تأثر الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية بالتغيرات التي شهدتها أسعار النفط خالل السنوات الماضية ،حيث أدى التراجع في أسعار النفط
خالل فترة ما بين عامي 2014م و2015م الذي بلغ  %48إلى انخفاض قدره  %43في الناتج المحلي اإلجمالي النفطي وانخفاض نسبته  %15في الناتج
المحلي اإلجمالي .كما أدى االنخفاض اإلجمالي في أسعار النفط خالل فترة ما بين عام 2013م وعام 2017م الذي بلغ  %48إلى انخفاض قدره  %44في
الناتج المحلي اإلجمالي النفطي وانخفاض بنسبة  %8في الناتج المحلي اإلجمالي .وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي النفطي ،ظل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي مستم ًرا خالل الخمس سنوات الماضية ،ويعود ذلك إلى النمو القوي في قطاعات التصنيع والتمويل والتأمين والقطاع العقاري
والخدمات التجارية .ومن الجدير بالذكر أن اإلنفاق االستهالكي شهد استقرا ًرا خالل السنوات الماضية كما يتضح من النمو في مختلف القروض االستهالكية.
( لودجلااااجلا مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية
2013م
(فعلي)

2014م
(فعلي)

2015م
(فعلي)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

معدل النمو
السنوي المركب

متوسطسعر النفط (دوالر أمريكي /برميل)

97.98

93.17

48.72

43.58

50.83

%15.1-

الناجت احمللي اإلجمالي النفطي (مليار ريال سعودي)

1320

1197

665

595

733

%13.2-

الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي (مليار ريال سعودي)

1465

1606

1731

1797

1819

%5.1

االستهالك احلكومي (مليار ريال سعودي)

430

466

533

570

576

%7.1

استهالك القطاع اخلاص (مليار ريال سعودي)

1.035

1.140

1.198

1.227

1.243

%4.5

الناجت احمللي اإلجمالي (مليار ريال سعودي)

2.785

2.803

2.397

2.393

2.552

%2.2-

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي (ريال سعودي)

95.300

94.553

79.425

76.083

78.965

%4.6-

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية ،آرثر دي ليتل
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( لودجلااااجلاصافي الدخل المتاح لإلنفاق لكل عائلة ولكل فرد في المملكة
2015م
(فعلي)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

2018م
(متوقع)

2019م
(متوقع)

2020م
(متوقع)

2021م
(متوقع)

2022م
(متوقع)

2023م
(متوقع)

صايف الدخل املتاح لإلنفاق لكل عائلة
(ريال سعودي)

376.898

417.441

431.944

436.185

461.894

493.020

528.420

583.770

625.419

صايف الدخل املتاح لإلنفاق لكل فرد
(ريال سعودي)

66.122

73.235

75.780

76.524

81.034

86.495

92.705

102.416

109.723

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،مؤسسة النقد العربي السعودي ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

من المتوقع أن يرتفع صافي الدخل المتاح لإلنفاق لكل عائلة ولكل فرد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ٪6من عام 2017م إلى عام 2023م .ويتماشى النمو
في صافي الدخل المتاح لإلنفاق مع النمو المتوقع في الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي للفرد خالل نفس الفترة.
على الرغم من أن المركز المالي للمملكة العربية السعودية خالل السنوات القليلة الماضية كان غير مستق ًرا ،إال أن االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط
في نهاية عام 2017م واستمر خالل عام 2018م أدت إلى تقليل الضغوطات المالية على حكومة المملكة العربية السعودية.
شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وصافي الدخل المتاح لإلنفاق لكل عائلة انخفاضا بالتماشي مع االنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي.
وعلى الرغم من ذلك االنخفاض ،إلاّ أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي شهد ارتفاعا مما يشير إلى ارتفاع مستويات الثقة في
االستثمار ،مما نتج عنه نمو في القروض المصرفية والعقارية في عام 2017م واستمر خالل عام 2018م.
انخفض صافي الدخل المتاح لإلنفاق لكل عائلة في عام 2017م بنسبة  %8عند مقارنته بمستويات عام 2014م ،على الرغم من أن متوسط أسعار النفط
في عام 2017م بلغ حوالي  %50من متوسط السعر في عام 2014م ،األمر الذي يشير إلى أن االقتصاد غير النفطي يشهد تحولاً يع ّوض إلى حد ما من
تراجع أسعار النفط.
تتوقع وزارة المالية أن يتم تحقيق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  %2.7في عام 2018م ،مدعو ًما بارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي غير النفطي بما نسبته .%3.7

3 33333نظرة على خطة التحول الوطني ورؤية المملكة لعام 2030
من المتوقع أن يقوم برنامج التحول الوطني بتنشيط االقتصاد السعودي من خالل زيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة إنفاق األسر الناتج من انخفاض
معدالت البطالة .حدد برنامج التحول الوطني عد ًدا من األولويات الوطنية العامة الفعالة التي بنيت على أساس األهداف االستراتيجية لرؤية  .2030تشمل
هذه األولويات (وف ًقا لبرنامج التحول الوطني):
1-1إيجاد فرص العمل :تسعى مبادرات البرنامج إلى إيجاد أكثر من  450.000وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020م.
2-2تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص :تمكين القطاع الخاص من المساهمة بنسبة  %40من تمويل المبادرات؛ وبالتالي ،تخفيف عبء التمويل
الحكومي ،األمر من شأنه أن يساعد المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف رؤية  2030في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج
المحلي اإلجمالي.
3-3زيادة المحتوى المحلي :تسهم بعض مبادرات البرنامج في توطين المحتوى بأكثر من  270مليار ريال سعودي وزيادة قيمتها والتقليل من االعتماد
على الواردات والمساعدة في خلق فرص العمل .حيث أدى ذلك إلى اقتراب المملكة العربية السعودية من تحقيق أهدافها في زيادة المحتوى
المحلي في مختلف القطاعات.
4-4التحول الرقمي :حدد البرنامج خمس منصات رقمية مشتركة ،و 29مبادرة رقمية أساسية للقطاعات الرئيسية ،وعد ًدا من األصول الرقمية
الوطنية التي يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي مما يتوافق مع التزام رؤية  2030بتطوير البنية التحتية الرقمية وتفعيل
القطاعات االقتصادية ودعم الصناعات وشركات القطاع الخاص والدعوة البتكار نماذج تجارية مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص.
لقد شهد برنامج التحول الوطني تنفيذ بعض إجراءات السعودة التي تهدف إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين ،حيث بلغ معدل البطالة  %12.8كما
في نهاية عام 2017م (وف ًقا لتقرير سوق العمل للربع الرابع من عام 2017م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية) .وقد عمد
برنامج السعودة على تنفيذ إجراءات وتدابير مثل زيادة الرسوم المفروضة على الموظفين األجانب والضرائب المفروضة على معوليهم.
باإلضافة إلى ما سبق ،وضع برنامج التحول الوطني أهدا ًفا واضحة تطمح إلى تعزيز قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية مع التركيز على تحسين
المناهج الدراسية وطرق التدريس من خالل وضع مؤشرات األداء الرئيسية التي تركز على رفع درجات المملكة العربية السعودية في االختبارات الدولية
التي تتضمن اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( )PISAواختبار االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم ( .)TIMSSإن اختبار البرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ( )PISAعبارة عن اختبار دولي لتقييم الطالب من أعمار  15عا ًما كل ثالث سنوات في الرياضيات والعلوم والقراءة ،حيث يتم تقييم الدول
وتصنيفها بنا ًء على ذلك .يتشابه اختبار االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSمع اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ()PISA
باستثناء أنه يقوم باختبار الطالب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  10و 14عا ًما في مواضيع تشمل الرياضيات والعلوم ويتم إجراء هذا االختبار مرة واحدة
كل أربع سنوات.
أ ّما المجموعة الثانية من األهداف ،فهي تهدف إلى تحسين عملية توظيف وتدريب وتطوير المعلمين من خالل وضع مؤشرات أداء الرئيسية تركز على
عدد ساعات تدريب المعلمين واجتيازهم الختبار المركز الوطني للقياس .وأخي ًرا ،يسلّط برنامج التحول الوطني الضوء على أهمية تطوير طرق مبتكرة
لتحسين الكفاءة المالية لنظام التعليم عن طريق استهداف معدل المعلم إلى الطالب بنحو  1:17بحلول عام 2020م.
تتوقع حكومة المملكة العربية السعودية أن تقوم بإنفاق حوالي  260مليار ريال سعودي على مدى خمس سنوات تبدأ من عام 2016م من أجل دعم المبادرات
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وتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد مرن وتنافسي على مستوى عالمي .ويتوقع أن ينتقل أثر تلك المبادرات تدريج ًيا إلى الموظفين
والمستهلكين مما يؤدي إلى زيادة معدالت اإلنفاق وتحقيق درجة أعلى من االستقرار في العمل ،مما يؤدي إلى زيادة معدالت اإلنفاق في قطاع التعليم
وكذلك القطاعات األخرى.

3 33333نظرة على الموازنة والنفقات الحكومية
شهدت المملكة العربية السعودية عجزًا بسبب انخفاض إيرادات النفط منذ عام 2014م ،وقد بلغ ذلك العجز أعلى مستوياته في عام 2015م عندما
تراجعت أسعار النفط من  100دوالر أمريكي للبرميل الواحد في عام 2014م إلى  50دوالر أمريكي للبرميل في عام 2015م .باإلضافة إلى ذلك ،نتج عن
التراجع اإلضافي في أسعار النفط (إلى  30دوالر أمريكي للبرميل في عام 2016م) إلى انخفاض إيرادات المملكة بشكل أكبر .ولكن تطبيق اإلجراءات
االقتصادية اإلصالحية في ذلك العام نجح في تخفيف مستوى العجز في الميزانية .ولوحظ بداية عام 2016م تحسن في الوضع المالي للملكة العربية
السعودية ،ويعزو هذا التحسن بشكل أساسي إلى االرتفاع في أسعار النفط .تتوقع وزارة المالية تحقق المملكة العربية السعودية إيرادات أكبر وعجزًا أقل
خالل عام 2018م.
( لودجلااااجلااإليرادات والنفقات والفائض/العجز في المملكة العربية السعودية (مليار ريال سعودي) كما في السنوات السابقة
2013م (فعلي)

2014م (فعلي)

2015م (فعلي)

2016م
(فعلي)

2017م (فعلي)

2018م (تنبؤ)

معدل النمو
السنوي المركب

اإليرادات

1.151

1.042

614

521

696

782

%9.2--

النفقات

972

1.104

976

828

925

976

%0.1

النفقات املخصصة التعليم

187

199

212

206

228

192

٪5.1

التعليم كنسبة مئوية من
إجمالي النفقات

%19.2

%18.0

%21.7

%24.9

%24.6

%19.2

-

الفائض /العجز

179

62-

362-

307-

229-

194-

-

النسبة املئوية من الناجت احمللي
اإلجمالي

٪6.4

%2.2-

%14.7-

%12.7-

%8.9-

%7.2-

-

المصدر :بيانات الموازنة الصادر عن وزارة المالية

خُ صص جزء كبير من إجمالي النفقات الحكومية لقطاع التعليم خالل السنوات الماضية .واستمرت المملكة العربية السعودية اهتمامها في قطاع التعليم
حيث ارتفع نصيب قطاع التعليم من إجمالي النفقات ارتفاعا مطر ًدا من عام 2014م حتى عام 2017م .كما أنه من المتوقع أن يكون قطاع التعليم جز ًءا
أساس ًيا من ميزانية عام 2018م حيث يتوقع أن يمثل  %19.6من إجمالي النفقات.
تجاوزت النفقات الحكومية الميزانية في  6من  9قطاعات أال وهي اإلدارة العامة والقطاع العسكري واألمن والمناطق اإلدارية والخدمات البلدية والتعليم
والصحة والتنمية االجتماعية .ويمثل التعليم أكبر النفقات وكذلك أكبر بند في العجز.
( لودجلااااجلاانحراف موازنة المملكة العربية السعودية – 2017م (مليار ريال سعودي)
موازنة 2017م

القيم الفعلية لعام 2017م

نسبة الفارق (القيم الفعلية  -الموازنة)

اإلدارة العامة

27

30

%11.1 +

القطاع العسكري

191

214

%12.0 +

األمن واملناطق اإلدارية

97

110

%13.4 +

اخلدمات البلدية

48

49

%2.1 +

التعليم

200

228

%14.0 +

الصحة والتنمية االجتماعية

120

133

%10.8 +

املوارد االقتصادية

47

39

%17.0 -

التجهيزات األساسية والنقل

52

29

%44.2 -

البنود عامة

108

85

%21.3 -

المصدر :بيان الموازنة الصادر عن وزارة المالية 2017م

3 33333نظرة ديموغرافية
3 3333333نظرة عامة على السكان
شهدت المملكة العربية السعودية نم ًوا قو ًيا في عدد السكان على مر السنين .حيث ازداد إجمالي عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %2.8في فترة
ما بين عام 2013م وعام 2017م ،ويجدر باإلشارة إلى أن عدد الوافدين مثل جز ًءا من هذا النمو .تحتل فئة الشباب نسبة كبيرة من تركيبة سكان المملكة
حيث تزودها بالموارد البشرية الكافية للوفاء بالطلب االقتصادي في المستقبل.
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( لودجلااااجلاإجمالي عدد السكان السعوديين وغير السعوديين في المملكة
2015م
(فعلي)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

2018م
(متوقع)

2019م
(متوقع)

2020م
(متوقع)

2021م
(متوقع)

2022م
(متوقع)

2023م
(متوقع)

السكان السعوديون (مليون)

20.8

20.0

20.4

20.8

21.2

21.5

21.9

22.2

22.5

السكان غير السعوديني (مليون)

10.2

11.7

12.2

11.1

11.0

11.0

11.2

11.4

11.7

إجمالي عدد السكان (مليون)

31.0

31.8

32.6

31.9

32.2

32.5

33.1

33.6

34.2

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

من المتوقع أن ينمو إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ٪1من عام 2017م إلى عام 2023م .ومن المتوقع
أيضاً أن ينخفض عدد السكان المقيمين على المدى القصير بسبب برامج السعودة والرسوم الجديدة المفروضة على المقيمين والتابعين لهم .ومع ذلك،
فإنه من المتوقع أن يزداد عدد المقيمين في عام 2021م ووصول سوق العمل للسكان السعوديين للتوازن حيث يشغل المقيمين الوظائف اإلضافية.
( لودجلااااجلااإلحصاءات السكانية الرئيسية
2013م
(فعلي)

2014م
(فعلي)

2015م
(فعلي)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

معدل النمو
السنوي المركب

إجمالي عدد السكان (مليون)

29.2

30.8

31.0

31.8

32.6

%2.8

السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بني  0و ٪( 14من اإلجمالي)

%27.2

%26.6

%26.0

%25.5

%25.2

-

السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بني  15و ٪( 54من اإلجمالي)

%69.8

%70.4

%71.0

%71.3

%71.5

-

السكان الذين أعمارهم  65سنة فأكثر ( ٪من اإلجمالي)

%3.0

%3.0

%3.1

%3.2

%3.3

-

معدل املواليد

2.80

2.74

2.69

2.64

2.59

-

السكان الذين تتراوح أعمارهم بني  0و( 14مليون)

7.9

8.2

8.1

8.1

8.2

%0.9

إجمالي عدد السكان معدل البطالة ()٪

5.6

5.7

5.6

5.6

6.0

-

معدل البطالة يف السكان السعوديني ()٪

11.7

11.7

11.5

12.3

12.8

-

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية ،التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي السنوية ،األمم المتحدة ،مركز فريدريك إس باردي للدراسات
المستقبلية الدولية ،البنك الدولي

على الرغم من أن تركيبة المملكة العربية السعودية السكانية تحتوي على نسبة كبيرة من السكان في سن الدراسة ،إال أن هذه النسبة انخفضت في
الماضي .ومع ذلك ،فقد ارتفع العدد المطلق للشباب (ألعمار ما بين  0و 14عام) بمعدل سنوي مركب قدره  %0.9نتيجة لنمو إجمالي السكان.
بلغت نسبة البطالة بين اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين  30و 34عا ًما  %33وذلك بالمقارنة مع ما نسبته  %5في الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين
 30و 34عا ًما في عام 2017م (وف ًقا للهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية) ،مما يدل على وجود نمو متوقع لألسر ذات الدخل الثنائي،
وبالتالي ارتفاع القدرة على تحمل التكاليف .وسوف سيؤدي النمو في القدرة على تحمل التكاليف إلى زيادة قوة ونمو القطاع التعليمي الخاص.
دفعت االضطرابات االقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خالل السنوات الماضية إلى اتخاذ اجراءات إصالحية فيما يخص سعودة الوظائف
حيث بلغ معدل البطالة بين المواطنين السعوديين حوالي  %12.8في عام 2017م مقارنة بنسبة  %6.0بالنسبة إلجمالي عدد السكان في المملكة العربية
السعودية في نفس العام (وف ًقا للهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية) .وبالتماشي مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى خلق
 450.000فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول عام 2020م قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات إصالحية فيما يخص التوظيف وإقامة
األجانب.
تتضمن اإلجراءات اإلصالحية فرض رسوم إضافية على التابعين والمرافقين للوافدين وشروط سعودة إضافية .ومن المتوقع أن تؤثر هذه اإلجراءات
على عدد الوافدين في المستقبل .كما أنه من المتوقع أن يتم رفع رسوم التابعين والمرافقين لكل وافد من  100ريال في عام 2017م إلى  400ريال في
عام 2020م .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الرسوم اإلضافية على العمال الوافدين التي تتراوح ما بين  700و 800ريال سعودي سوف تقوم بتشجيع الشركات
السعودية على توظيف المواطنين السعوديين بدلاً من الوافدين.
3 3333333الدخل واألجور
شهدت معدالت األجور في المملكة العربية السعودية استقرا ًرا نسب ًيا على مدار السنوات القليلة الماضية .ويتقاضى المواطنون السعوديون أجو ًرا شهرية
أعلى من الوافدين .ويعود ذلك لسببان رئيسيان هما:
1-1يشغل المواطنون السعوديون مناصب ذات أجور أعلى في معظم القطاعات التي يعملون بها.
2-2يشغل المواطنون السعوديون نسبة أكبر في القطاع الحكومي مقارنة بالوافدين حيث يدفع القطاع الحكومي أجو ًرا أعلى من القطاع الخاص
(بحسب تقرير سوق العمل في مجموعة العشرين – 2016م).
سوف تثبت الرسوم اإلضافية على الوافدين وتابعيهم وأجورهم المنخفضة نسب ًيا أن المواطنون السعوديون هم الشريحة المستهدفة من قطاع التعليم
الخاص.
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( لودجلااااجلااألجور الشهرية في السنوات السابقة (بالريال السعودي)
2015م (فعلي)

2014م (فعلي)

2016م (فعلي)

2017م (فعلي)

متوسط األجور للموظفني السعوديني

9.707

10.271

10.045

9.939

متوسط األجور إلجمالي املوظفني

6.099

6.413

6.303

6.093

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية

يوضح الجدول أدناه الفارق ما بين دخل المواطنين السعوديين ودخل الوافدين في كل قطاع .حيث يتمتع السعوديون الذين يعملون في القطاعين الصناعي
والمالي بأعلى مستويات الدخل ويتقاضون ما بين ضعفين ونصف إلى ثالثة أضعاف ما يتقاضاه الوافدون في نفس هذه القطاعات .وعلى النقيض،
يتقاضى الوافدون العاملون في القطاع الصناعي أكثر مما يتقاضاه السعوديين في بعض القطاعات األخرى وهي قطاعات التجارة والزراعة واإلدارة
والدعم والتعليم والفنون والترفيه .األمر الذي يعني أن استهداف الوافدين في القطاعات الصحيحة قد يؤدي إلى نتائج إيجابية إلى المدارس الخاصة.
( لودجلااااجلااألجور الشهرية المشمولة باالستبيان حسب القطاع (بالريال السعودي) – 2017م
وافدين

مواطنين

التجارة

1.744

4.707

القطاع الصناعي

6.292

16.989

اإلنشاءات

3.281

8.860

النقل وتقنية املعلومات واالتصاالت

2.351

6.347

الزراعة وصيد األسماك

1.399

3.776

اإلدارة والدعم

1.857

5.014

القطاع املالي

3.647

9.845

خدمات أخرى

1.420

3.835

الرعاية الصحية واخلدمة االجتماعية

2.238

6.042

التعليم

1.698

4.585

املجاالت املهنية والعلمية والتقنية

2.942

7.944

الفنون والترفيه

1.770

4.780
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3 33333نظرة تنظيمية على قطاع التعليم
شهد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية على العديد من التغييرات في اآلونة األخيرة ،حيث اتخذت الحكومة إجراءات تنظيمية للمدارس الخاصة
بنية تشجيع االستثمار وتحسين جودة التعليم .حيث تشمل هذه اإلجراءات:
1-1ملكية األجانب في المدارس األهلية :أعلنت المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2017م عن نظام يجيز ملكية األجانب للمدارس األهلية
بنسبة تصل حتى  .%100يطمح هذا النظام – الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد – إلى تشجيع المستثمرين من جميع أنحاء العالم على المشاركة
في قطاع التعليم وتعزيز طموح وزارة التعليم في تمكين القطاع الخاص من إدارة ما يصل إلى  %25من مجموع الطالب الملتحقين (من االبتدائية
إلى الثانوية) (استنا ًدا إلى برنامج التحول الوطني السعودي ،بيانات وزارة التعليم).
2-2برنامج تدرج :بدأ تطبيق برنامج تدرج في أوائل عام 2017م الذي تم إنشاؤه لضمان جودة البنية التحتية لجميع المرافق التعليمية الخاصة
حيث تعمل العديد من المدارس في المملكة العربية السعودية في منشآت غير مبنية لغرض التعليم .يهدف البرنامج إلى تحديد ما إذا كانت
هذه المنشآت مالئمة للتشغيل كمرافق تعليمية ،حيث يجب على كل مدرسة خاصة ذات بنية تحتية "غير مبنية للغرض التعليمي" التسجيل
في برنامج تدرج وفي حالة مخالفة ذلك فقد يؤدي إلى إغالق المدرسة .وتُمنح المدارس غير الملتزمة فترة سماح لتعديل أوضاعها لتطبيق
متطلبات البرنامج (ولمزيد من المعلومات حول برنامج تدرج ومدارس الشركة وشركاتها التابعة الخاضعة لبرنامج تدرج ،الرجاء مراجعة القسم
الفرعي" 3-6-4برنامج تدرج" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة").
3-3توقف دعم صندوق تنمية الموارد البشرية :صدر مرسوم ملكي ينص على تحديد الحد األدنى ألجور المعلمين السعوديين في المدارس الخاصة
عند  5000ريال سعودي شهر ًيا باإلضافة إلى بدل مواصالت قدره  600ريال سعودي ،حيث يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2.500
ريال شهر ًيا في الشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ التعيين .وبعد مضي خمس سنوات ،يتوقف صندوق تنمية الموارد البشرية عن تقديم
المساهمة في رواتب المعلمين السعوديين على أن يظل المعلمون المسجلون لدى صندوق تنمية الموارد البشرية باستالم الحد األدنى لألجور
الذي نصه المرسوم الملكي .أما بالنسبة للمعلمين السعوديين الجدد الذين يعملون في مدارس خاصة ولم يتم تعيينهم عن طريق صندوق
الموارد البشرية ،فإنهم ال يخضعون للحد األدنى للرواتب المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في عام 2011م.
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن أهداف أوسع نطا ًقا لقطاع التعليم كجزء من برنامج التحول الوطني.
تميز األهداف العامة بكونها واسعة النطاق وتدفع إلى عملية اتخاذ القرار من قِ بل وزارة التعليم وغيرها من السلطات المختصة .وتشمل ما يلي:
(حدد هدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة  %25من قِ بل وزير التعليم
1-1زيادة مشاركة القطاع الخاص السماح بملكية األجانب في قطاع التعليم ُ
في شهر نوفمبر عام 2016م).
2-2تطوير المناهج الدراسية وتبني أساليب جديدة للتعليم والتقييم.
3-3استحداث نموذج جديد في هيكل وطريقة تقديم المناهج الدراسية من خالل زيادة التركيز على منهجية "التعلم القائم على الطالب".
تم تحديد أهداف قطاع التعليم (من المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية) التي تنوي الحكومة تحقيقها .وتشمل ما يلي:
1-1زيادة نسبة االلتحاق اإلجمالي في رياض األطفال إلى  %27بحلول عام 2020م .تحدد نسبة االلتحاق اإلجمالي عدد الطالب في مرحلة دراسية
معينة حيث يقسم عدد الطالب الملتحقين في هذه المرحلة على عدد السكان من نفس الفئة العمرية بالمرحلة الدراسية ذات الصلة.
2-2إنشاء برامج رياض األطفال وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة.
3-3تطوير التعليم االبتدائي.
4-4تشجيع األنشطة الالمنهجية.
5-5تعزيز التعليم الرقمي.
6-6تعزيز مشاركة األسر في تعليم أبنائهم.

3 33333نظرة عامة على قطاع التعليم
تتبين أهمية التعليم لدى المملكة العربية السعودية من مستوى اإلنفاق الحكومي السنوي على قطاع التعليم مقارنة بالقطاعات األخرى .حيث تنفق المملكة
العربية السعودية ما يعادل  %9من الناتج المحلي اإلجمالي على التعليم – وهي نسبة ال تنافسها عليها أي دولة أخرى في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية .باإلضافة إلى ذلك ،تركز المملكة العربية السعودية تركيزًا كبي ًرا على جودة التعليم كما هو متضح من معدل المعلمين للطالب الحالية (لتتساوى
مع أعلى معدل لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) وبرامج المنح الدراسية التي تقدمها للطالب الراغبين في الدراسة في الخارج.
بلغ إجمالي عدد الطالب السعوديين الذين ابتعثوا إلكمال تعليمهم العالي في الخارج أكثر من  173.000طال ًبا من خالل برنامج خادم الحرمين الشريفين
لالبتعاث الخارجي .ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية هذا البرنامج  14.7مليار ريال سعودي لعام 2018م وف ًقا لبيان الموازنة الصادر عن وزارة المالية لعام
2017م .كما خصصت الحكومة مبلغ  192مليار ريال سعودي لقطاع التعليم الذي يعد ثاني أكبر بند في الموازنة بعد القطاع العسكري الذي خُ صص له
مبلغ  210مليار ريال سعودي لعام 2018م.
ازدادت معدالت نمو اإلنفاق على التعليم من قبل القطاع الخاص بوتيرة أسرع من معدالت نمو اإلنفاق على التعليم من قبل القطاع الحكومي .شهدت
معدالت نمو اإلنفاق من قبل القطاع الخاص على التعليم تباط ًؤا منذ عام 2015م تزامنًا مع االنخفاض الملحوظ في عدد الطالب المسجلين في المدارس
الخاصة بسبب التقلبات االقتصادية التي دفعت أولياء األمور إلى تسجيل أبناءهم في المدارس الحكومية أو البحث عن بديل آخر .ومن المتوقع أن تزداد
نسب الطالب المسجلين في المدارس الخاصة بالتزامن مع التحسن المتوقع في األوضاع االقتصادية مستقبلاً .
( لودجلااااجلااإلنفاق الحكومي مقابل اإلنفاق االستهالكي/العائلي الخاص على التعليم (مليار ريال سعودي)
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

معدل النمو
السنوي المركب

إنفاق احلكومة (جميعها قيم فعلية)

187

199

212

206

228

%5.1

إنفاق القطاع اخلاص (تقديرات ملا بعد عام 2013م)

24

26

29

31

32

%7.5

المصدر :بيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية ،تحليل آرثر دي ليتل

تعتمد نسب تسجيل الطالب بمدينة الرياض بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام على المناهج الدراسية األهلية الخاصة والمناهج الدراسية
العالمية .تقوم المدارس األهلية الخاصة بتقديم مناهج دراسية محددة من قِ بل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ،بينما تقوم المدارس العالمية
بتقديم مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية تشمل المنهج الهندي واألمريكي والبريطاني والفرنسي ومناهج البكالوريا الدولية والمناهج الدراسية
اإلقليمية األخرى.
أوضح أولياء أمور الطالب السعوديون عن تفضيلهم التحاق أبنائهم بمدارس المناهج األهلية الخاصة بينما يفضل الوافدون أو المقيمون التحاق أبنائهم
بالمدارس التي تقدم المناهج العالمية .وعلى الرغم من أن أولياء أمور الطالب السعوديون يولون اهتما ًما متزايدًا بالتعليم باللغة اإلنجليزية ،إال أن نسب
تسجيل السعوديين في المدارس التي تقدم المناهج العالمية تعد منخفضة ،ويعود ذلك إلى أن المدارس العالمية ال تقدم الدراسات العربية الدينية بالشكل
الذي يطمح إليه أولياء أمور الطالب السعوديون .وفي دراسة نشرتها المجلة العالمية للغويات التطبيقية واألدب اإلنجليزي في عام 2016م ،تم تقييم
توجهات أولياء أمور الطالب السعوديين من استخدام اللغة اإلنجليزية كوسيلة للتعليم في المدارس االبتدائية الخاصة كما هو موضح بالجدول التالي:
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النتيجة ()5 – 1
 = 1أرفض بشدة
 = 5أوافق بشدة

حجم العينة69 :
أهمية اللغة اإلجنليزية
 اللغة اإلنجليزية مهمة نتيجة مكانتها العالمية

4.6

 من األفضل تعلم اللغة اإلنجليزية في سن مبكر

4.5

 تعلم اللغة اإلنجليزية ضروري للنجاح في الحياة و/أو اكتساب مركز اجتماعي أكثر تميزًا

4.0

تفضيل املدارس العاملية
 من األفضل ألطفالي االلتحاق بالمدارس العالمية ذات المستوى المتوسط للغة اإلنجليزية

4.2

 تميل األمهات العامالت والمتعلمات إلى إرسال أطفالهن إلى المدارس العالمية ذات المستوى المتوسط للغة اإلنجليزية

3.8

 األطفال الذين يدرسون في المدارس العالمية ذات المستوى المتوسط للغة اإلنجليزية أفضل من أولئك الذين يدرسون في المدارس الحكومية

3.6

 من المهم االلتحاق بالمدارس العالمية ذات المستوى المتوسط للغة اإلنجليزية حتى لو لم أكن قاد ًرا على تحمل تكاليفها

3.5

اللغة اإلجنليزية مقابل اللغة العربية من حيث لغة التدريس
 يتميز تعلم اللغة العربية واللغة اإلنجليزية في المستوى االبتدائي بأنه أكثر فائدة

4.6

 يجب تدريس جميع المواد باللغة اإلنجليزية

3.4

 تعلم اللغة اإلنجليزية وحدها يقيد اإلنجاز الدراسي

2.4

يكشف التقييم أعاله أنه على الرغم من وجود إقبال للتدريس باللغة اإلنجليزية ،في المرحلة االبتدائية على األقل ،فال يزال أولياء األمور يفضلون تعليم
كال اللغتين العربية واإلنجليزية ويرون أن وجودهما أكثر فائدة لتعليم أطفالهم.
من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في عدد المسجلين نتيجة الزيادة في نسب التسجيل اإلجمالية (نسبة الفئة العمرية المسجلة
بالصفوف ذات الصلة في المدارس) لمستوى ما قبل االبتدائي .بلغت نسبة المسجلين في المملكة العربية السعودية في مستوى ما قبل االبتدائي %18
والتي تعد منخفضة نسب ًيا عند مقارنتها بالمتوسط العالمي البالغ  %49كما في عام 2016م (وف ًقا لمع ّدل االلتحاق في مستوى ما قبل االبتدائي وف ًقا
للبنك الدولي – دراسة عالمية) .في المستويين االبتدائي والثانوي (التعليم الثانوي يشمل المستوى المتوسط ً
أيضا) ،سجلت المملكة العربية السعودية
نسبة  %98و%103على التوالي.

3- 333نظرة عامة على مدينة الرياض
3 33333نظرة عامة على االقتصاد الكلي والتقييم الديموغرافي
تمثل مدينة الرياض شريحة كبيرة وحيوية من اقتصاد المملكة العربية السعودية وتعد المدينة ذات الكثافة السكانية األكثر في المملكة العربية السعودية
حيث تضم أكثر من  6مليون نسمة موزعة على  15منطقة من مناطق الرياض .ومن الجدير بالذكر أن السكان الوافدين في الرياض يشكلون ما يقارب ثلث
سكانها .تعتبر الرياض كونها عاصمة للملكة العربية السعودية مركزًا لعدة وزارات وهيئات حكومية وبنوك وشركات .تشمل الهيئات الحكومية في الرياض
الديوان الملكي ومكتب رئيس الوزراء وجميع الوزارات والمقرات العسكرية ،والهيئات التنظيمية مثل وكالة األنباء السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي
وهيئة السوق المالية والهيئة العامة لالستثمار وهيئة تقنية المعلومات واالتصاالت .كما تعتبر الرياض مق ًرا للعديد من البنوك السعودية والمقر الرئيسي
للعديد من البنوك األجنبية والشركات الكبرى.
تتميز الرياض بعدة عوامل عند مقارنتها بالمدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية كنصيب الفرد من الناتج المحلي وما تضمه من شريحة سكانية كبيرة
وعدد الموظفين والطالب وحجم اإلنفاق على التعليم الخاص.
( لودجلااالاجلانصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمدينة الرياض مقابل المدن الرئيسية األخرى (ألف ريال سعودي2017 ،م)
منطقة الدمام

122

الرياض

115

جدة

84

مكة املكرمة

84

املدينة املنورة

82

المصدر :بحث وتحليل آرثر دي ليتل

تعد منطقة الدمام المنطقة الوحيدة التي يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عن مثيله في منطقة الرياض ،ويعود ذلك على األرجح
إلى وجود وظائف ذات أجور عالية مرتبطة بشركة أرامكو السعودية .وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الرياض أقل ،إال
أن خصائص منطقة الرياض األخرى تتصدر إلى حد ملحوظ المناطق الكبرى األخرى في المملكة العربية السعودية ،كما هو موضح في الجدول أدناه:
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( لودجلااالاجلامنطقة الرياض مقابل المناطق الكبرى األخرى (2017م)
الرياض

مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

المدينة المنورة

السكان (مليون)

8.2

8.6

4.9

2.1

عدد املوظفني (مليون)

4.2

2.5

2.2

0.4

عدد املوظفني السعوديني (مليون)

1.2

0.6

0.6

0.1

1.351

1.340

823

436

التسجيل باملدارس اخلاصة (ما قبل التعليم االبتدائي إلى الثانوي" ،آالف")

289

147

106

40

إجمالي اإلنفاق على املدارس اخلاصة (مليون ريال سعودي)

260

156

108

60

إجمالي التسجيل (ما قبل التعليم االبتدائي إلى الثانوي" ،آالف")

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية  -الكتاب اإلحصائي السنوي (2017م) ،استبيان القوى العاملة ،الربع الرابع لعام 2017م ،استبيان التعليم والتدريب 2017م،
وزارة التعليم السعودية.

على الرغم من أن الكتلة السكانية في الرياض أقل من مكة المكرمة ،إال أن عدد الموظفين أكبر بكثير على المستوى السكان الكلي وعلى مستوى السكان
السعوديين ،ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة في الرياض مقارنة بمكة المكرمة حيث تُحسب معدالت البطالة على مشاركة القوى العاملة.
ويعمل في الرياض عدد كبير من الموظفين السعوديين حيث إنهم يتساوون بعدد الموظفين السعوديين بكلاً من مكة المكرمة ومنطقة الشرقية مجتمعتين.
تتصدر الرياض قائمة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المسجلين بالمدارس الحكومية واألهلية .كما أن اإلنفاق على التعليم الخاص في
الرياض أعلى بكثير من المناطق األخرى حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى كثرة أولياء األمور المتعلمين من ذوي الدخل المرتفع في الرياض الذين يكون
لديهم بالغالب رغبة أعلى في اإلنفاق على التعليم وتسجيل أبنائهم في المدارس األهلية.

3 33333التعليم الخاص في الرياض
بلغت نسبة الطالب الملتحقين في مدارس أهلية في عام 2017م بمدينة الرياض على  %38من إجمالي عدد الطالب الملتحقين في مدارس أهلية في
المملكة العربية السعودية ،ويعود ارتفاع تلك النسبة بمدينة الرياض إلى عدة أسباب ومن ضمنها:
1-1انتشار الموظفين من ذوي الدخل المرتفع والذي تهمهم جودة التعليم المقدم ويمكنهم تحمل تكاليف المدارس األهلية.
2-2تف ّوق أداء المدارس األهلية في الرياض مقارن ًة بالمدارس الحكومية ،ويتضح ذلك في نتائج اختبار المركز الوطني للقياس (قياس) .وشكلت
محافظة الرياض ما يقارب  %30من أفضل  500مدرسة في المملكة العربية السعودية من حيث نتائج اختبار القدرات عام 2017م ،يعود
 %45تقري ًبا من نسبة الرياض في أفضل  500مدرسة في المملكة العربية السعودية من حيث نتائج اختبار القدرات لعام 2017م إلى
المدارس األهلية في الرياض على الرغم من أن طالب المدارس األهلية في الرياض يشكلون  %18فقط من مجموع الطالب بمدينة الرياض
(المناهج الدراسية األهلية فقط).
3-3انتشار العديد من المدارس األجنبية ذات مستويات رسوم مختلفة والتي تلبي احتياجات السكان الوافدين إلى حد كبير.
خالل فترة ما بين عام 2013م وعام 2017م ،ارتفعت نسب التسجيل في المدارس األهلية بمدينة الرياض بنسبة نمو سنوي مركب بلغت  ،%0.2وذلك على
الرغم من التقلبات االقتصادية التي استمرت خالل فترة ما بين عام 2014م وعام 2017م .ونظ ًرا لوجود عدد كبير من الوافدين ،تتمتع مدينة الرياض
بمزيج جيد من نسب التسجيل بمدارس المناهج األهلية واألجنبية:
( لودجلااالاجلاإجمالي عدد الطالب في مدارس خاصة بمدينة الرياض
2017م
(فعلي)

2018م
(متوقع)

2019م
(متوقع)

2020م
(متوقع)

2021م
(متوقع)

2022م
(متوقع)

2023م
(متوقع)

إجمالي املسجلني باملدارس األهلية (آالف)

265

277

308

338

368

396

422

إجمالي الطالب للسعوديني (آالف)

188

218

249

281

314

348

382

إجمالي الطالب األجانب (آالف)

77

59

59

57

54

48

39

المصدر :وزارة التربية والتعليم السعودية ،مؤسسة النقد العربي السعودي ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

من المتوقع زيادة عدد الطالب في مدينة الرياض خالل فترة التقدير المستقبلية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ٪8.1من عام 2017م إلى عام 2023م.
ويفترض هذا التقدير أن تكون معدل مشاركة القطاع الخاص بما يعادل ٪20بالمملكة العربية السعودية ككل و ٪40في مدينة الرياض .وتشمل العوامل
المؤدية لهذا النمو على ما يلي:
1-1تعزيز الظروف االقتصادية مع زيادة صافي الدخل القابل لإلنفاق للفرد من حوالي  76.000ريال سعودي في عام 2017م إلى حوالي109.000
ريال سعودي في عام 2023م.
2-2إطالق مبادرات حكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص مثل السماح بملكية األجانب للمدارس الخاصة بنسبة .٪100
3-3توفير خدمات تعليمية أفضل من قبل المدارس الخاصة مما يميزها عن المدارس الحكومية
على الرغم من انخفاض نسب التسجيل في المدارس األهلية بمع ّدل سنوي مركب بلغ  %2.9خالل فترة ما بين عام 2013م وعام 2017م بسبب التقلبات
االقتصادية ،ومما نتج من تدابير وقائية جراء ذلك أرغمت أولياء األمور السعوديين للنظر إلى المدارس الحكومية كبديل ،ارتفعت نسبة التسجيل في
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المدارس األجنبية بمعدل سنوي مركب بلغ  %11.2بسبب النمو في عدد الوافدين خالل نفس الفترة .وال يمثل الوافدين عدد كبير من الطالب في مدارس
المناهج األهلية على عكس السعوديين؛ وبالتالي ،فإن نسبة تسجيلهم تعد أقل في المدارس الحكومية المجانية التي تقدم المناهج الدراسية األهلية فقط.
يتوقع في المستقبل ،ومع بدء تعافي وتحسن األوضاع االقتصادية في المملكة ،أن يزداد عدد الطالب في مدارس المناهج األهلية (والتي يغلب فيها
عدد السعوديون) .ولكن قد ينخفض عدد التسجيل في المدارس األجنبية (التي يغلب فيها عدد الوافدون) بسبب مغادرة الوافدين نتيجة رسوم التابعين
والمرافقين الجديدة وشروط السعودة.
نمت نسب التسجيل بالمدارس األهلية في جميع المراحل الدراسية على مدى الخمس سنوات الماضية باستثناء شريحة المدارس االبتدائية والتي تعد
الشريحة األكبر ،حيث انخفضت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %1.7كما هو موضح في الجدول أدناه:
( لودجلااالاجلاااللتحاق بالمدارس الخاصة بمدينة الرياض حسب الصف الدراسي:
2013م
(متوقع)

2014م
(متوقع)

2015م
(متوقع)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

معدل النمو
السنوي المركب

التسجيل يف التعليم ما قبل االبتدائي (آالف) – تقديرات

30

36

35

36

32

%1.6

التسجيل بالتعليم االبتدائي (آالف)  -تقديرات

122

151

133

121

114

%1.7-

التسجيل بالتعليم املتوسط (آالف)  -تقديرات

41

52

49

47

44

%1.8

التسجيل بالتعليم الثانوي (آالف)  -تقديرات

69

75

78

83

75

%2.1

المصدر :وزارة التعليم السعودية ،مؤسسة النقد العربي السعودي ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

تم حساب معدالت التسجيل الخاصة بأعوام 2016م و2017م بنا ًء على المعلومات الفعلية المتاحة أما أعوام 2013م و2014م و2015م تم تقديرها من قبل
مستشار دراسة السوق بسبب قلة المعلومات المتاحة.
قد يعود االنخفاض الكبير في معدالت االلتحاق المرصودة في المستوى االبتدائي إلى العوامل اآلتية:
1-1االنخفاض النسبي في تقديم مرحلة ما قبل االبتدائية في المدارس الحكومية (يقارب  %50وف ًقا لوزارة التعليم السعودية) مقارنة بمراحل
دراسية أخرى؛ مما يحد الخيارات المتاحة ألولياء األمور عند البحث عن مدرسة لتسجيل أبنائهم.
2-2ومع تقدم الطالب في السن ،فمن الصعب عليهم االنتقال من المدارس األهلية إلى المدارس الحكومية ،العتيادهم على نمط معين من التعليم
والصداقات التي تشكلت في المدرسة .والذي من شأنه أن يفسر سبب استمرارية نسب التسجيل في المدارس المتوسطة ،والثانوية (حتى
عند أخذ بعض آثار التأخر بعين االعتبار).
ويتوقع في المستقبل أن يزداد عدد الطالب بمرحلة ما قبل التعليم االبتدائي بسبب ارتفاع متوسط نسب التسجيل اإلجمالية في هذه المرحلة ،مما يؤدي
تدريج ًيا إلى ارتفاع نسبة التسجيل بالمدارس األهلية في المرحلة االبتدائية ،ومما يؤكد أهمية ابتكار برنامج لمرحلة ما قبل االبتدائية إلقناع أولياء األمور
بمزايا التعليم في المدارس األهلية.
مع نمو إجمالي عدد الطالب بالمدارس األهلية بشكل بسيط خالل فترة ما بين عام 2013م وعام 2017م ،فقد ارتفعت الرسوم الدراسية بمعدل نمو
سنوي مركب بلغ  %2.4كما هو موضح أدناه:
( لودجلااالاجلاالرسوم الدراسية الخاصة بالمدارس حسب المناهج
2013م
(متوقع)

2014م
(متوقع)

2015م
(متوقع)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

معدل النمو
السنوي المركب

متوسطالرسوم الدراسية  1للمناهج األهلية  -املنهج الوطني
السعودي  -ريال سعودي  -تقديرات

14.100

14.800

15.000

15.400

15.500

%2.4

متوسطالرسوم الدراسية  1للمناهج األجنبية  -ريال سعودي -
تقديرات

17.800

18.600

18.800

19.400

19.500

%2.4

المصدر :وزارة التعليم السعودية ،مؤسسة النقد العربي السعودي ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

تم حساب المتوسطات الخاصة بأعوام 2016م و2017م بنا ًء على المعلومات الفعلية المتاحة أما أعوام 2013م و2014م و2015م تم تقديرها من قبل مستشار دراسة السوق بسبب قلة المعلومات
المتاحة.
 :1بنا ًء على تقييم مؤشر أسعار المستهلك للتعليم بمرور الوقت من مؤسسة النقد العربي السعودي

تعود زيادة الرسوم الدراسية لسببين:
1-1معدل تضخم بمتوسط ( %1.6وف ًقا لمؤسسة النقد العربي السعودي) خالل فترة ما بين عام 2013م وعام 2017م.
2-2إدراك المشغلون للحاجة إلى زيادة الرسوم الدراسية للحفاظ على الحد األدنى من الربحية ،بسبب انخفاض نسب التسجيل بالمدارس.
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أدى النمو في نسب التسجيل وزيادة الرسوم الدراسية إلى نمو كلي في حجم سوق التعليم األهلي في الرياض كما هو موضح في الجدول أدناه:
( لودجلااالاجلاحجم سوق المدارس حسب المناهج الدراسية
2013م
(متوقع)

2014م
(متوقع)

2015م
(متوقع)

2016م
(فعلي)

2017م
(فعلي)

معدل النمو
السنوي المركب

حجم السوق  -املناهج األهلية  -املنهج الوطني السعودي
1
(مليون ريال سعودي)  -تقديرات

3.000

3.300

3.100

3.200

2.900

%0.8-

حجم السوق  -املناهج األجنبية (مليون ريال سعودي) -
1
تقديرات

900

1.700

1.600

1.600

1.500

%13.6

3.900

5.000

4.700

4.700

4.400

%3.1

حجم السوق  -اإلجمالي ( -مليون ريال سعودي)  -تقديرات

المصدر :وزارة التعليم السعودية ،مؤسسة النقد العربي السعودي ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

تم حساب حجم السوق ألعوام 2016م و2017م بنا ًء على المعلومات الفعلية المتاحة أما أعوام 2013م و2014م و2015م تم تقديرها من قبل مستشار دراسة السوق بسبب قلة المعلومات المتاحة.
 :1استنادا إلى تقديرات مؤشر أسعار المستهلك من مؤسسة النقد العربي السعودي

تراجع حجم سوق مدارس المناهج األهلية – على مستوى المناهج الدراسية – بنسبة نمو سنوي مركب بلغت  %0.8في حين أن حجم سوق مدارس المناهج
األجنبية ارتفع بنسبة نمو سنوي مركب بلغت  ،%13.6ويعود هذا االنخفاض في حجم سوق مدارس المناهج األهلية إلى عدم القدرة على زيادة الرسوم
الدراسية بالمقدار الذي يع ّوض عن انخفاض حجم السوق الناتج من االنخفاض في نسب التسجيل .ومن المتوقع أنه سيؤدي ارتفاع الرسوم الدراسية
الناتجة عن ارتفاع القدرة على تحمل التكاليف والتضخم باإلضاف ًة إلى زيادة معدالت التسجيل اإلجمالية إلى زيادة حجم سوق المدارس األهلية بمدينة
الرياض.
في مجال المناهج األجنبية ،تقدم العديد من المدارس مناهج دراسية متعددة لتلبية احتياجات شريحة أكبر من الطالب .في عام 2017م ،كانت إيرادات
المناهج الدراسية األمريكية هي األكبر متبوعة بالمناهج الدراسية البريطانية كما هو موضح في الجدول أدناه:
( لودجلااالاجلاحجم سوق المناهج األجنبية المتنوعة  -العام الدراسي 2017م (مليار ريال سعودي)
المناهج األمريكية

المناهج البريطانية

أخرى

المناهج الهندية

حجم السوق (مليون ريال سعودي)  -تقديرات

700

300

300

100

متوسطالرسوم الدراسية (ألف ريال سعودي)  -تقديرات

27

23

15

5

32

16

6

21

27

14

8

9

االلتحاق (آالف)  -تقديرات
عدد املدارس  -تقديرات

1

2

المصدر :بحث وتحليل آرثر دي ليتل

 :1نتيجة التداخل بين المناهج المتنوعة ألن بعض المدارس تقدم مناهج متعددة

 :2تقدم بعض المدارس مناهج متعددة؛ لذلك فإن العدد اإلجمالي للمدارس ( )51أقل من إجمالي عدد المدارس في كل منهج دراسي ( .)58نتيجة وجود فروع متعددة للمدرسة الواحدة ،وهي
ال تشمل المدارس األصغر التي تقدم مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي فقط والتي لديها الحد األدنى من نسب التسجيل

أ ّما مدارس المناهج األخرى فهي تشمل البكالوريا الدولية والنظام المدرسي  SABISوالمناهج الدراسية اإلقليمية .في حين أن مدارس المناهج الهندية
تتمتع بنسبة كبيرة من نسب التسجيل ،إال أن الرسوم الدراسية منخفضة مقارنة بمدارس المناهج األمريكية أو البريطانية .تمثل مدارس المناهج الهندية
ما يقارب  %29من إجمالي عدد الطالب في المدارس األجنبية في الرياض .وقد تتأثر المدارس الهندية ذات الرسوم المنخفضة إلى حد كبير برسوم
التابعين والمرافقين الجديدة والتي قد تكون مرتفعة مقارنة بالرسوم الدراسية بالعديد من المدارس الهندية .ومع ذلك ،فإن المدارس الهندية التي تسعى
إلى جذب الطالب من األسر الهندية/الجنوب آسيوية من ذوي الدخل المرتفع قد يكون وضعها أفضل حيث إنه من غير المتوقع أن تتأثر هذه األسر برسوم
الوافدين الجديدة مقارن ًة باألسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.
من المتوقع أن يترتب على زيادة رسوم التابعين والمرافقين المرتفعة باإلضافة إلى جهود السعودة في مختلف القطاعات إثقال العبء على المدارس
األجنبية ،حيث إن معظم الملتحقين بالمدارس األجنبية هم من الوافدين؛ ولذلك فعلى المدارس األجنبية التركيز على استقطاب الطالب السعوديين.
ومع ذلك ،من المتوقع أن يؤدي االضطراب إلى فتح فرص الدمج حيث تعاني المدارس األصغر واألقل استقرا ًرا من تحمل وإدارة تكاليف التشغيل الثابتة
العالية ،ومن ثم ،ستكون فرص الدمج أكثر احتمالاً في ظل تلك األسواق المجزأة .بمدينة الرياض ،يتضح أن سوق المناهج األمريكية أكثر تجزئة من
المناهج األخرى والذي يشكل هدف من أهداف الدمج.
على الجانب اآلخر ،فإن االرتفاع المتوقع للموظفين السعوديين مدعو ًما بارتفاع معدالت توظيف اإلناث واقتصاد مهيأ لالنتعاش ،كل ذلك سيدفع النمو
في المدارس األهلية التي تد ّرس المنهج الوطني السعودي .ومع ذلك ،البد من اإلشارة إلى أنه من أجل تحقيق هذا النمو ،يجب زيادة الجودة لتقديم قيمة
أكبر من القيمة المقدمة في التعليم حكومي ،كما يجب أن تتميز هذه المدارس من خالل الخدمات المقدمة المتقدمة والمختلفة التي تلبي "االحتياجات
المتجددة" ألولياء األمور السعوديين مثل التدريس اإلضافي باللغة اإلنجليزية.
ومع ذلك ،سيكون على قطاع التعليم األهلي بوجه عام التعامل مع اإلجراءات التنظيمية الحديثة مثل برنامج تدرج ،وشروط السعودة ،وتأثير سحب دعم
صندوق تنمية الموارد البشرية لرواتب المعلمين السعوديين.
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( لودجلااالاجلاإجمالي حجم سوق المدارس الخاصة بمدينة الرياض
إجمالي حجم السوق (ماليني)

2017م (متوقع)

2023م (متوقع)

4.404

8.047

النمو الناجت عن زيادة نسب التسجيل (ماليني)

2.609

النمو الناجت عن زيادة الرسوم (ماليني)

1.033

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية ،بحص وتحليل آرثر دي ليتل

تم حساب حجم السوق للعام 2017م بناء على تقديرات من قبل مستشار دراسة السوق بسبب قلة المعلومات المتاحة.

من المتوقع أن يزداد حجم سوق المدارس الخاصة في مدينة الرياض من  4.4مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  8.0مليار ريال سعودي في عام
مدفوعا بالزيادات في الرسوم الدراسية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ( ٪3.6تماشيا مع نمو التضخم) والزيادات في إجمالي عدد الطالب .وﻣن
2023م
ً
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻل مساهمة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ عدد الطالب إلى  2.6مليار ريال سعودي ،ﻓﻲ حين ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻل مساهمة اﻟﻧﻣو من الرﺳوم الدراسية إلى
 1.0مليار ريال سعودي.

3- 333المركز التنافسي للشركة
متنوعا من المناهج الدراسية:
مزيجا
تعد شركة عطاء التعليمية ثاني أكبر شركة تعليمية بمدينة الرياض من حيث عدد الطالب وتقدم
ً
ً
( لودجلااالاجلاتحليل الحصة السوقية للشركات التعليمية بمدينة الرياض كما في عام 2017م
حصة السوق التقريبية (حسب عدد التالميذ)

الشركة التعليمية
شركة املدارس املتقدمة

%11

شركة عطاء التعليمية

%10

الشركة الوطنية للتربية والتعليم

%5

الشركة القابضة للخدمات التعليمية "سابس"

%2

شركة معارف للتعليم والتدريب القابضة

%2

شركة مدارس اململكة

%2

مدارس الرياض

%2

المصدر :بحث وتحليل آرثر دي ليتل

تضم مدارس شركة المدارس المتقدمة حوالي  30.000طالب بمدينة الرياض والمناطق المحيطة بها .وتمتلك الشركة  18مدرسة تقدم المناهج األهلية
األمريكية والمصرية .تتراوح الرسوم الدراسية للمدارس من  10.000إلى  20.000ريال سعودي بالنسبة لمدارس المناهج األمريكية (المتقدمة العالمية)
ذات الرسوم األعلى مقارنة بمدارس المناهج األهلية .تدير الشركة العديد من المدارس :الرائد ،واالبتكارية ،والمتقدمة ،واألمجاد ،ونيار ،ومدارس علوم
الرياض ،والتضامن ،والمطورون وغيرها.
تضم مدارس الشركة الوطنية للتربية والتعليم ما يقارب  12000طالب بمدينة الرياض .وتمتلك الشركة كلاً من مدارس المناهج األهلية واألجنبية وتقدم
كلاً من المنهج السعودي والمنهج األمريكي .وتمتلك الشركة العالمة التجارية "التربية النموذجية" والتي تملك حال ًيا أربعة فروع بسعة إجمالية تقارب
 16000طالب في الرياض بنسبة تشغيل قدرها  .٪79وبلغ متوسط الرسوم الدراسية للشركة في عام 2017م مبلغ  17100ريال سعودي.
تدير الشركة القابضة للخدمات التعليمية "سابس" مدرستين في الرياض – مدارس عبد العزيز العالمية في السليمانية والوادي .تتبع المدارس مناهج نظام
 SABISاألهلي المسجل كعالمة تابعة لنظام  SABISالتعليمي الذي يركز بشكل أساسي على التربية والتعليم باللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم واللغات
الدولية .تتمتع  SABISبحضور نشط في  20دولة في القارات الخمس وتلبي احتياجات أكثر من  70.000طالب .تم افتتاح مدرسة  SABISفي السليمانية
في عام 1999م وملتحق بها حال ًيا  3640طال ًبا .افتتحت المدرسة في الوادي في عام 2013م وتضم أكثر من  300طالب في مرحلة رياض األطفال حتى
الصف الثالث .تأسست المدرسة نتيجة الرتفاع الطلب في فرع السليمانية.
شركة معارف للتعليم والتدريب القابضة ،هي شركة ذات تاريخ طويل في التعليم ،حيث تتمتع بأكثر من  40عا ًما من الخبرة في مجاالت التعليم والتدريب،
وتمتلك  13حر ًما مدرس ًيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتدير أربعة عالمات تجارية مختلفة :مدارس المنارات ،ومدرسة الفيصلية اإلسالمية،
ومدارس جرين هيلز العالمية ،ومدارس نور اإلسالم .يلتحق بمدارس المعارف أكثر من  23.000طالب من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،ويعمل
لدى الشركة أكثر من  2800معل ًما وموظ ًفا إدار ًيا .تقدم معارف المنهج السعودي واألمريكي والبريطاني والمصري وتعقد دورات تثقيفية أخرى حول
مواضيع مثل المهارات الحياتية وتعليم اللغة اإلنجليزية .قد تبلغ الرسوم الدراسية لمدرسة منارات الرياض (مدرسة بارزة في الرياض تقدم المناهج
العالمية)  35000ريال سعودي للصفوف العليا (الصف السابع وما فوق).
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شركة مدارس المملكة هي الشركة المشغلة لمدرسة المملكة في الرياض ،وهي مملوكة لشركة المملكة القابضة .تأسست مدارس المملكة في الرياض
في شهر سبتمبر عام 2000م وتضم أكثر من  4000طالب حال ًيا .تقدم المدرسة المناهج األهلية واألجنبية ،وتنقسم المدرسة إلى سبعة أقسام :ما قبل
االبتدائي (رياض األطفال) ،االبتدائية للبنات (المناهج األجنبية) ،الثانوية للبنات (المناهج األمريكية) ،الثانوية للبنات (المناهج األهلية) ،االبتدائية للبنين
(المناهج األجنبية) ،الثانوية للبنين (المناهج األمريكية) ،والثانوية للبنين (المناهج األهلية) .بالنسبة للمناهج األجنبية ،تبلغ الرسوم المدرسية 55.000
ريال سعودي لطالب المدارس المتوسطة و 57.000لطالب المدارس الثانوية ،ويدفع الطالب الذكور الملتحقين بالمناهج الدراسية األهلية للمرحلة
الثانوية رسوم دراسية قدرها  42.000ريال سعودي بينما تدفع الطالبات رسو ًما دراسية تبلغ  39.000ريال سعودي.
تحتل مدارس المناهج الدراسية األهلية التابعة لشركة عطاء التعليمية مركزًا جيدًا في الرياض ،إذ تغطي معظم المناطق ،باستثناء الجنوب الغربي .تم
تحديد مناطق التأثير الجغرافي لتقييم المنافسة على مسافة قيادة مقدارها  10دقائق بالسيارة ،حيث تضم مدارس المناهج الدراسية األهلية التابعة
لشركة عطاء التعليمية مناطق استجماع متداخلة ،ولكنها مسعرة على مستويات مختلفة ومن المرجح أن تلبي احتياجات الطالب في الشريحة ذات الصلة
وتغطي معظم مدينة الرياض بالفعل كما هو موضح في الخريطة أدناه:
الخريطة ( :)1-3مدارس المناهج الدراسية األهلية التابعة لشركة عطاء التعليمية – التقييم الجغرافي
اﻟﺮﻣﺎل

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻻزدﻫﺎر

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ

اﻟﺪرﻋﻴﺔ

ﻓﺮع اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻟﺮواﺑﻲ

اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺎدة

اﻟﺮﺑﻮة

اﻟﻔﻴﺤﺎء

اﳌﻨﺼﻮرة

ﻣﺪارس اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ

اﻟﻌﺮﻳﺠﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﳌﻨﺼﻮرة

ﻣﺪارس ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء

اﳌﺪارس اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

المصدر :شركة عطاء التعليمية ،بحث وتحليل شركة آرثر دي ليتل

تتركز مدارس المناهج الدراسية العالمية التابعة لشركة عطاء التعليمية والمنافسة في معظمها حول وسط الرياض .وتم تحديد مناطق التأثير الجغرافي
لتقييم المنافسة على مسافة قيادة قدرها  15دقيقة حيث إن الطالب األجانب يميلون إلى القيادة لمسافات أطول للمدارس التي تقدم المناهج المرغوبة
من قبلهم .هناك مدرستان للمناهج الدراسية الهندية تابعتان لشركة عطاء التعليمية تقعان في نفس منطقة التأثير الجغرافي وكما هو ذلك في مدارس
المناهج األمريكية التابعة لشركة عطاء التعليمية:
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الخريطة ( :)2-3مدارس المناهج الدراسية العالمية التابعة لشركة عطاء التعليمية – التقييم الجغرافي

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺮﻣﺎل

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺪرﻋﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﻔﻴﺤﺎء
اﻟﺮﺑﻮة

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﳌﻨﺼﻮرة

اﻟﻌﺮﻳﺠﺔ

اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻌﺮوﺑﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء

اﳌﺪارس اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

المصدر :الشركة ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

تتمتع كل مدرسة من مدارس شركة عطاء التعليمية بموقع فريد ،حيث تعتبر بعض مدارس المناهج الدراسية األهلية التابعة لشركة عطاء التعليمية مثل
مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار ومدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي مدارس رائدة في أدائها الدراسي ،وتقع ً
أيضا في مناطق ذات قدرة تنافسية
ً
إجماال ،تحوز كل مدرسة من مدارس شركة
عالية .تم تحديد مجموعة المنافسين على أساس منطقة التأثير الجغرافي ونطاق الرسوم الدراسية المناسبة.
عطاء التعليمية على حصة كبيرة في السوق والذي يشمل المدارس المحيطة بها وذات نطاق رسوم دراسية مقاربة باستثناء بعض المدارس األجنبية:
الجدول ( :)19-3تحليل حصة السوق لكل مدرسة من مدارس شركة عطاء التعليمية في منطقة التأثير الجغرافي ذات الصلة كما في عام 2017م*
حصة السوق ( )%حسب عمليات االلتحاق
مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار

 %20تقري ًبا

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي

 %10تقري ًبا

مدارس الر ّواد األهلية فرع املنصورة

 %50تقري ًبا (مدرستان أخرتان فقط في منطقة التأثير الجغرافي)

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا

 %10تقري ًبا

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس

 %5تقري ًبا

مدارس الفكر األهلية

 %5تقري ًبا

مدارس العروبة العاملية

 %10تقري ًبا

مدارس الشرق األوسط العاملية

 %5تقري ًبا

المصدر :الشركة ،بحث وتحليل آرثر دي ليتل

* لم يشمل التحليل مدارس النخبة األهلية في محافظة الخرج.
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ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
٤,٥٠٠
٤,٠٠٠
٣,٥٠٠

ﻣﺪارس اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٣,٠٠٠
٢,٥٠٠

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٢,٠٠٠

ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺾ ﻃﻼب
ﺗﻠﻚ اﳌﺪارس ﳌﺪارس ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

١,٥٠٠
١,٠٠٠
٥٠٠
٠

١٠

٠

٢٠

٤٠

٣٠

٦٠

٥٠

٨٠

٧٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ )آﻻف رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
المصدر :بحث وتحليل آرثر دي ليتل

ينقسم سوق المدارس األهلية في الرياض إلى المناهج الدراسية األهلية والمناهج الدراسية األميركية ،حيث يبدو أن هذين النوعين من المناهج هما
األكثر شعبية في الرياض .فالمناهج األمريكية تجذب اهتمام المواطنين السعوديين والوافدين .وغال ًبا ما تضم المدارس الهندية عد ًدا كبي ًرا من الطالب
نظ ًرا النخفاض رسومها الدراسية وحاجتها إلى الحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل من خالل إدارة فصول دراسية كبيرة ذات نسب عالية من معدل
الطالب إلى المعلمين:
عند النظر إلى مدارس المنهج األمريكي ،يتواجد في السوق العديد من المدارس الصغيرة التي تضم أقل من  500طالب مقارنة بمدارس الشركة (مدارس
العروبة العالمية التي تضم ما يقارب  3.000طالب ومدارس الشرق األوسط العالمية التي تضم ما يقارب  2.000طالب) .وفي ظل األوضاع الحالية
للقطاع والناتجة عن برنامج تدرج ،ستتاح الفرصة للمدارس األكبر حج ًما لالستحواذ على طالب المدارس األصغر حج ًما والتي تقوم على ميزانيات
تشغيلية أقل مما قد يؤدي إلى إغالق المدارس صغيرة الحجم .حيث أنه من المرجح أن يكون االستحواذ متعلق بطالب مدارس ذات نطاق رسوم دراسية
مقارب لرسوم مدارس شركة عطاء بسبب القيود على قدرة تحمل تكاليف دراسية أعلى من قبل أولياء األمور .ويمثل اللون األصفر في الرسم البياني قدرة
الشركة المحتملة لالستحواذ على مدارس المنهج األمريكي (مع أخذ العوامل الناتجة عن برنامج تدرج بعين االعتبار).
الجدول ( :)20-3عدد المدارس في الرياض حسب المناهج الدراسية كما في عام 2017م
المناهج األهلية
عدد املدارس  -تقديرات

1

300

المناهج األمريكية

المناهج البريطانية

مناهج أخرى

المناهج الهندية

27

14

17

9

2

 1تقدم بعض المدارس مناهج متعددة؛ لذلك فإن العدد اإلجمالي للمدارس ( )51أقل من إجمالي عدد المدارس في كل منهج دراسي ( .)58نتيجة وجود فروع متعددة لنفس المدرسة الواحدة،
وهي ال تشمل المدارس األصغر التي تقدم مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي فقط والتي لديها الحد األدنى من معدالت االلتحاق
 2بيانات مصدرها وزارة التعليم  -المدارس األهلية حسب مستويات الصفوف .تم تقسيم إجمالي المدارس إلى  4أنواع من أجل عقد مقارنة دقيقة بالمدارس األجنبية التي تضم جميع المراحل
التعليمية (االبتدائية  /المتوسطة  /الثانوية).

تتمتع شركة عطاء التعليمية بفرص كبيرة في االندماج في المناهج الدراسية األهلية وبعض فرص االندماج في المناهج األمريكية .سيمكن مقياس شركة
عطاء التعليمية وسمعتها في كل من المناهج الدراسية األهلية والمناهج األمريكية من تنفيذ ودمج عمليات االستحواذ بطريقة مجدية مقارنة بالمدارس
األصغر حج ًما.
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4 44خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة
4- 444مقدمة
شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ (الموافق 2003/05/11م)
بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م) القاضي بالموافقة على إعالن تحول الشركة
إلى شركة مساهمة مقفلة ،ويقع المركز الرئيسي لها في حي االزدهار في الدائري الشرقي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .ورقم الصندوق
البريدي الخاص بها هو  87527والرمز البريدي هو  .11652وعنوان الشركة الوطني هو  3987الحسين بن علي – االزدهار وحدة رقم  1الرياض 12486
–  7664المملكة العربية السعودية.
تعمل الشركة في قطاع التعليم العام األهلي منذ ما يقارب الثالثون عا ًما ،وتمارس أنشطتها الرئيسية من خالل تملك وتشغيل ثالثة عشر مجم ًعا تعليم ًيا
في منطقة الرياض متخصصة في تقديم خدمات التعليم في المناهج األهلية والمناهج األجنبية ،بما في ذلك المنهج األمريكي والمنهج البريطاني
والمنهج الهندي والمنهج الفرنسي والمنهج المصري لمختلف مراحل التعليم العام (قبل الجامعي) .تقع المجمعات التابعة للشركة على مساحة 199.038
مت ًرا مرب ًعا وتحتوي على  1.640فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو  35.616طال ًبا وطالبة للمجمعات مجتمعة (ولمزيد من المعلومات
حول الطاقة االستيعابية للمجمعات ،الرجاء مراجعة الجدول " 27-4ملخص المعلومات األساسية للمجمعات التعليمية التابعة للشركة كما في تاريخ
2019/01/31م" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة من هذه النشرة) ،وبلغ إجمالي عدد الطالب والطالبات المسجلين في مدارس
الشركة كما في عام 2018م أكثر من  26.000طال ًبا وطالبة .باإلضافة إلى ذلك ،تملك الشركة مركز لتعليم اللغة اإلنجليزية بالشراكة مع المجلس الثقافي
البريطاني معتمد لعقد اختبار اآليلتس ( )IELTSومعتمد من كامبردج ( )Cambridge English Language Assessmentلعقد اختبارات تقييم اللغة اإلنجليزية
(ولمزيد من المعلومات حول مجمعات الشركة ومركز تعليم اللغة اإلنجليزية ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 5-4نشاط الشركة" في القسم (" )4خلفية
عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
تعد الشركة إحدى أكبر الشركات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث تعد الشركة ثاني أكبر شركة تعليمية في منطقة الرياض من حيث
عدد الطالب المسجلين بحسب ما ورد في تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1439/12/18هـ (الموافق  29أغسطس 2018م) بواسطة شركة آرثر دي
موظفي الشركة وشركاتها التابعة  3.488موظ ًفا وموظفة من الكادر التعليمي واإلداري .وجدير
ليتل ميدل إيست .وكما في 2018م ،بلغ إجمالي عدد
ّ
بالذكر أنه تم تصنيف كيانات الشركة وشركاتها التابعة ضمن النطاق البالتيني والنطاق األخضر بدرجاته وفق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف (ولمزيد
من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 14-4الموظفون" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
وقد قامت الشركة في إطار خططها في التوسع والنمو بمجموعة عمليات اندماج واستحواذ ناجحة تمثلت في االستحواذ على مدارس بدر األهلية ومدارس
العروبة العالمية ومدارس النخبة التعليمية باإلضافة إلى دمج ست مدارس أخرى في الشركة (ولمزيد من المعلومات حول عمليات االندماج واالستحواذ،
الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
جدير بالذكر أن الشركة منذ تأسيسها تولي اهتما ًما بال ًغا بتحقيق معايير جودة عالمية في مدارسها والخدمات التي تقدمها حيث حققت مجموعة من
المجمعات التعليمية التابعة للشركة تصنيف ممتاز من وزارة التعليم حيث حصلت على "الفئة األولى" في سجل تقييم المدارس السنوي على مستوى مدارس
المنطقة لعدة أعوام دراسية ،فضلاً عن حصول بعض المجمعات التعليمية على اعتمادات أكاديمية من جهات عالمية تعكس مدى تحقيق تلك المجمعات
للمعايير ذات العالقة (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي " 2-2-6-4الجودة والتميز التعليمي" في القسم (" )4خلفية عن الشركة
وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
وكما في  31يوليو 2018م ،بلغ إجمالي حقوق الملكية في الشركة  721.006.335ريال سعودي (رأس المال  400.000.000ريال سعودي ،وعالوة
إصدار  209.594.000ريال سعودي ،واحتياطي نظامي  15.288.380ريال سعودي ،وأرباح مبقاة  96.123.955ريال سعودي) مقابل 640.783.949
ريال سعودي في  31يوليو 2017م ،بينما بلغ إجمالي أصول الشركة  1.010.298.752ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م مقابل
 969.315.799ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م.
وكما في  31يناير 2019م ،بلغ إجمالي حقوق الملكية في الشركة  698.038.515ريال سعودي (رأس المال  400.000.000مليون ريال سعودي ،وعالوة
إصدار  209.594.000ريال سعودي ،واحتياطي نظامي  15.288.380ريال سعودي ،وأرباح مبقاة  73.156.135ريال سعودي) بينما بلغ إجمالي أصول
الشركة  1.011.407.083ريال سعودي في الفترة المنتهية في  31يناير 2019م.
حققت الشركة إيرادات بلغت  325.186.830ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م مقابل  338.289.839ريال سعودي في السنة
المالية المنتهية في  31يوليو 2017م .وبلغ صافي ربح السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م  82.472.386ريال سعودي بينما بلغ صافي ربح السنة
المالية المنتهية في  31يوليو 2017م  94.384.980ريال سعودي.
كما حققت الشركة إيرادات بلغت  157.909.328ريال سعودي في الفترة المنتهية في  31يناير 2019م مقابل  159.368.459ريال سعودي في الفترة
المنتهية في  31يناير 2018م .وبلغ صافي ربح الفترة المنتهية في  31يناير 2019م  33.278.241ريال سعودي بينما بلغ صافي ربح الفترة المنتهية في
 31يناير 2018م  40.962.502ريال سعودي.

4- 444تاريخ الشركة وتطور رأس المال
تعود بداية تأسيس الشركة إلى العام 1413هـ (الموافق 1992م) عندما تم افتتاح فرع لمؤسسة "مدارس الر ّواد األهلية لصاحبها عبداهلل بن إبراهيم
الخلف" (المقيدة بالسجل التجاري رقم  1010082694وتاريخ 1411/10/07هـ (الموافق 1991/04/20م)) بنفس اسم المؤسسة ،وقد ق ّيد الفرع بالسجل
التجاري رقم  96672وتاريخ 1413/01/08هـ (الموافق 1992/07/08م) .وقد أبدى عدد من المستثمرين ،بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي
طارق بن عثمان القصبي ،اهتمامهم في أعمال المؤسسة ودخلوا في شراكة مع صاحبها .ومع تطور المدارس وتوسع قاعدة المستفيدين من خدماتها،
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رأى المؤسسون أهمية تحويل فرع المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لمواكبة هذا التطور .وتم بالفعل بتاريخ 1423/09/06هـ (الموافق
2002/11/10م) تحويل الفرع المذكور بما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم "شركة مدارس الر ّواد األهلية"
برأس مال قدره ستة مليون وثمانمائة وستون ألف ( )6.860.000ريال سعودي مقسم إلى تسعة وأربعين ( )49حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ،قيمة
كل حصة مائة وأربعين ألف ( )140.000ريال سعودي .وكان هيكل الملكية في الشركة عند تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1423/09/06هـ (الموافق 2002/11/10م)
الشريك

ت.

عدد الحصص

نسبة الملكية*

عينية

نقدية

1

عبداهلل بن إبراهيم الخلف

9

-

%18.37

2

سعد بن عبداهلل الخريف

7

-

%14.29

3

محمد بن عبداهلل الخريف

6

1

%14.29

4

فهد بن سليمان الراجحي

6

1

%14.29

5

طارق بن عثمان القصبي

3

1

%8.16

6

عبدالحميد بن عبداهلل الحرقان

2

-

%4.08

7

خالد بن عبداهلل العذل

-

2

%4.08

8

علي بن محمد الراجحي

-

3

%6.12

9

عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد

-

3

%6.12

10

سليمان بن عبداهلل السويلم

-

2

%4.08

11

قاسم بن عبدالعزيز القاسم

-

2

%4.08

12

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

-

1

%2.04
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16

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1429/03/11هـ (الموافق 2008/03/18م) ،تنازل جميع الشركاء – باستثناء طارق بن عثمان القصبي – عن حصصهم في الشركة إلى كل من
شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري والشريك المؤسس طارق بن عثمان القصبي اللذان انفردا حينها بالشراكة ،وأصبح هيكل الملكية في الشركة بعد
عملية نقل الحصص المذكورة كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1429/03/11هـ (الموافق 2008/03/18م)
عدد الحصص النقدية

نسبة الملكية*

الشريك

ت.
1

شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري

40

%81.63

2

طارق بن عثمان القصبي

9

%18.37

49

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وألغراض تنمية أعمال الشركة وتوسعها في السوق ،قامت الشركة بتاريخ 1429/٠٨/٠٣هـ (الموافق 2008/٠٨/٠٤م) باالستحواذ على نسبة خمسة وتسعين
في المائة ( )%95من رأس مال شركة النخبة التعليمية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي) بما تملكه من أصول
متمثلة في خمس مجمعات مدارس أهلية في منطقة الرياض .وبتاريخ 1429/09/13هـ (الموافق 2008/09/13م) استحوذت الشركة على "مجمع مدارس بدر
األهلية" الواقع في حي الروابي بمدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ  15.000مت ًرا مرب ًعا .وقامت بعد ذلك بتغيير اسمه إلى مجمع "مدارس الر ّواد األهلية"
فرع الروابي (ولمزيد من التفاصيل حول مجمعات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).
وبتاريخ 1431/02/19هـ (الموافق 2010/02/03م) ،تنازل الشريك المؤسس طارق بن عثمان القصبي عن كامل حصته في الشركة إلى كل من شركة رزم
لالستثمار وشركة القصبي للمقاوالت وشركة مستقبل المعرفة وشركة أساس المعرفة كما تنازلت شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري عن جزء من
حصصها في الشركة إلى شركة رزم لالستثمار ،وقرر الشركاء حينها تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ورفع رأس
مالها من ستة مليون وثمانمائة وستون ألف ( )6.860.000ريال سعودي إلى مائة وثمانين مليون ( )180.000.000ريال سعودي مقسم إلى ثمانية عشر
مليون ( )18.000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن طريق تقديم أصول عينية شملت مبلغ اثنين
وتسعين مليون ومائتين وثمانية وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين ( )92.288.458ريالاً سعود ًيا عبارة عن شهرة .كما تم تعديل اسم الشركة إلى
"شركة الر ّواد للتربية والتعليم" وصدر بتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م) القرار الوزاري رقم (/71ق) بالموافقة على الترخيص بتحول
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها .وأصبح هيكل الملكية في الشركة بعد عملية نقل الحصص المذكورة
وتحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة كما يلي:
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( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1431/03/10هـ (الموافق 2010/02/23م)
المساهم

ت.

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري

9.550.710

%53.06

2

شركة رزم لالستثمار

6.244.890

%34.69

3

شركة مستقبل المعرفة

1.102.200

%6.12

4

شركة أساس المعرفة

734.800

%4.08

5

شركة القصبي للمقاوالت

367.400

%2.04

18.000.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1432/07/14هـ (الموافق 2011/06/16م) تم تعديل اسم الشركة إلى "شركة الر ّواد األهلية للتعليم والتدريب" .تبعه قرار الجمعية العامة بتاريخ
1433/01/12هـ (الموافق 2011/12/07م) بخفض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس اإلدارة من مائة وثمانين مليون ( )180.000.000ريال
سعودي مقسم إلى ثمانية عشر مليون ( )18.000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد إلى مائة واثنين وأربعين
مليون ( )142.000.000ريال سعودي عن طريق إلغاء ثالثة ماليين وثمانمائة ألف ( )3.800.000سهم من أسهم الشركة المصدرة تمثل قيمتها االسمية
الفرق بين القيمة العادلة لألصول العينية المقدمة فعل ًيا كمساهمة في رأس المال بتاريخ التحول وبين ما هو مسجل في ذلك الوقت والذي يمثل قيمة
شهرة متولدة داخل ًيا تب ّين أنه ال يجوز االعتراف بها وف ًقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وبالتالي ،أصبح هيكل
الملكية في الشركة بعد خفض رأس المال كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1433/01/12هـ (الموافق 2011/12/07م)
المساهم

ت.

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري

7.455.000

%52.50

2

شركة رزم لالستثمار

4.935.210

%34.76

3

شركة مستقبل المعرفة

710.000

%5.00

4

شركة أساس المعرفة

710.000

%5.00

5

شركة القصبي للمقاوالت

389.790

%2.74

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1433/09/18هـ (الموافق 2012/08/05م) ،تم تعديل اسم الشركة إلى "شركة عطاء التعليمية".
وبتاريخ 1433/11/14هـ (الموافق 2012/09/30م) قامت شركة رزم لالستثمار بشراء عدد أربعمائة وثالثة وستون ألف ومائتي وأربعة ( )463.204سهم
من باقي المساهمين في الشركة بواقع عدد ثالثمائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وخمسين ( )372.750سهم من شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري
وعدد خمسة وثالثون ألف وخمسمائة ( )35.500سهم من شركة مستقبل المعرفة وعدد خمسة وثالثون ألف وخمسمائة ( )35.500سهم من شركة أساس
المعرفة وعدد تسعة عشرة ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ( )19.454سهم من شركة القصبي للمقاوالت .وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1433/11/14هـ (الموافق 2012/09/30م)
المساهم

ت.

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري

7.082.250

%49.87

2

شركة رزم لالستثمار

5.398.414

%38.02

3

شركة مستقبل المعرفة

674.500

%4.75

4

شركة أساس المعرفة

674.500

%4.75

5

شركة القصبي للمقاوالت

370.336

%2.61

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1434/01/20هـ (الموافق 2012/12/04م) قامت شركة أساس المعرفة بالتنازل عن ثالثة آالف وخمسمائة وخمسون ( )3.550سهم إلى شركة
أموال الخليج لالستثمار التجاري وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
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( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1434/01/20هـ (الموافق 2012/12/04م)
المساهم

ت.

نسبة الملكية*

عدد األسهم

1

شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري

7.085.800

%49.90

2

شركة رزم لالستثمار

5.398.414

%38.02

3

شركة مستقبل المعرفة

674.500

%4.75

4

شركة أساس المعرفة

670.950

%4.73

5

شركة القصبي للمقاوالت

370.336

%2.60

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1434/04/10هـ (الموافق 2013/02/20م) ،تنازلت شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري عن كامل أسهمها في الشركة البالغة سبعة مليون
وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة ( )7.085.800سهم إلى مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع وبالتالي،
أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1434/04/10هـ (الموافق 2013/02/20م)
ت.

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

7.085.800

%49.90

2

شركة رزم لالستثمار

5.398.414

%38.017

3

شركة مستقبل المعرفة

674.500

%4.75

4

شركة أساس المعرفة

670.950

%4.725

5

شركة القصبي للمقاوالت

370.336

%2.60

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وخالل السنة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2013م ،تنازلت شركة رزم لالستثمار عن عدد مائة وثمانية وخمسين ألف ومائتين وسبعين ()158.270
سهم وتنازلت شركة مستقبل المعرفة عن كامل أسهمها في الشركة والبالغة عدد ستمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة ( )674.500سهم وتنازلت شركة
أساس المعرفة عن كامل أسهمها في الشركة والبالغة عدد ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون ( )670.950سهم إلى عدد من األشخاص وأصبح
هيكل الملكية في الشركة بعد عمليات النقل المذكورة كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1434/11/26هـ (الموافق 2013/09/30م)
ت.

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

7.085.800

%49.90

2

شركة رزم لالستثمار

5.240.144

%36.90

3

عثمان بن طارق القصبي

644.303

%4.54

4

شركة القصبي للمقاوالت

383.271

%2.70

5

عبدالعزيز بن سالم الرويس

296.861

%2.09

6

عبداهلل بن طارق القصبي

232.750

%1.64

7

عبداهلل بن ماجد القصبي

177.500

%1.25

8

منال بنت طارق القصبي

139.371

%0.98

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
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وبتاريخ 1435/04/18هـ (الموافق 2014/02/18م) ،تنازلت شركة رزم لالستثمار عن عدد ستة آالف ومائتين وأربعة وثالثين ( )6.234سهم إلى رابعة
بنت عبداهلل القاسم وأصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1435/04/18هـ (الموافق 2014/02/18م)
ت.

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

7.085.800

%49.90

2

شركة رزم لالستثمار

5.233.910

%36.86

3

عثمان بن طارق القصبي

644.303

%4.54

4

شركة القصبي للمقاوالت

383.271

%2.70

5

عبدالعزيز بن سالم الرويس

296.861

%2.09

6

عبداهلل بن طارق القصبي

232.750

%1.64

7

عبداهلل بن ماجد القصبي

177.500

%1.25

8

منال بنت طارق القصبي

139.371

%0.98

9

رابعة بنت عبداهلل القاسم

6.234

%0.04

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

واستمرا ًرا في خططها التوسعية ،قامت الشركة بتاريخ 1435/٠٥/٠٣هـ (الموافق 2014/٠٣/٠٤م) باالستحواذ على نسبة الخمسة في المائة ()%5
المتبقية من رأس مال شركة النخبة التعليمية لتصبح بذلك المالك لنسبة مائة في المائة ( )%100من رأس مال هذه الشركة التابعة .كما استحوذت بتاريخ
1435/١١/٠٨هـ (الموافق 2014/٠٩/٠٣م) على كامل رأس مال شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس
مالها أربعمائة ألف ريال سعودي) بما تملكه من اسم تجاري وموجودات وتراخيص متمثلة في مدارس العروبة العالمية للبنين والبنات ،وذلك باستثناء
العقار المقامة عليه المدارس والذي تم استئجاره من المالك السابقين لها (ولمزيد من التفاصيل حول مجمعات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي
" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).
وبتاريخ 1436/09/05هـ (الموافق 2015/06/22م) تنازل عبداهلل بن ماجد القصبي عن كامل أسهمه في الشركة والبالغة عدد مائة وسبعة وسبعون ألف
وخمسمائة ( )177.500سهم إلى شركة مشيرة السعودية المحدودة وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1436/09/05هـ (الموافق 2015/06/22م)
ت.

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

7.085.800

%49.90

2

شركة رزم لالستثمار

5.233.910

%36.86

3

عثمان بن طارق القصبي

644.303

%4.54

4

شركة القصبي للمقاوالت

383.271

%2.70

5

عبدالعزيز بن سالم الرويس

296.861

%2.10

6

عبداهلل بن طارق القصبي

232.750

%1.63

7

شركة مشيرة السعودية المحدودة

177.500

%1.25

8

منال بنت طارق القصبي

139.371

%0.98

9

رابعة بنت عبداهلل القاسم

6.234

%0.04

14.200.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م) ،تم دمج مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس
الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية بكافة أصولها وموجوداتها بما في ذلك
تراخيصها وسجالتها وأسمائها التجارية في شركة عطاء التعليمية ،ولم تعد تلك المدارس الست كيانات قائمة مستقلة وإنما أصبحت بعد إتمام
فروعا لشركة عطاء التعليمية مع احتفاظها بأرقام سجالتها التجارية وتواريخها .وقد قامت الشركة لغرض االندماج برفع رأس مالها إلى
عملية الدمج
ً
مائتين وستة عشر مليون وأربعمائة وستة آالف ( )216,406,000ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة قدرها سبعة ماليين وأربعمائة وأربعون
ألف وستمائة ( )7,440,600سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد لصالح المالك السابقين للمدارس المندمجة ،وأصبح
هيكل الملكية في الشركة بعد عملية االندماج وزيادة رأس المال كما يلي:
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( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م)
ت.

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

8.223.428

%38.00

2

شركة رزم لالستثمار

6.150.426

%28.42

3

أحمد بن ناصر المتعب

3.116.246

%14.40

4

خلود بنت عبدالعزيز العيسى

1.558.123

%7.20

5

عثمان بن طارق القصبي

644.303

%2.98

6

شركة القصبي للمقاوالت

443.030

%2.05

7

عبدالعزيز بن سالم الرويس

343.147

%1.59

8

عبداهلل بن طارق القصبي

269.040

%1.24

9

فرح بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

10

لولوه بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

11

شركة مشيرة السعودية المحدودة

205.175

%0.95

12

منال بنت طارق القصبي

161.101

%0.74

13

هدى بنت يعقوب المحسن

103.875

%0.48

14

رابعة بنت عبداهلل القاسم

7.206

%0.03

21.640.600

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1438/03/01هـ (الموافق 2016/11/30م) ،تنازل عثمان بن طارق القصبي عن عدد واحد وعشرون ألف ( )21.000سهم إلى محمد بن عبداهلل
القاسم وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1438/03/01هـ (الموافق 2016/11/30م)
ت.

المساهم

عدد األسهم

نسبة الملكية*

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

8.223.428

%38.00

2

شركة رزم لالستثمار

6.150.426

%28.42

3

أحمد بن ناصر المتعب

3.116.246

%14.40

4

خلود بنت عبدالعزيز العيسى

1.558.123

%7.20

5

عثمان بن طارق القصبي

623.303

%2.88

6

شركة القصبي للمقاوالت

443.030

%2.05

7

عبدالعزيز بن سالم الرويس

343.147

%1.59

8

عبداهلل بن طارق القصبي

269.040

%1.24

9

فرح بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

10

لولوه بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

11

شركة مشيرة السعودية المحدودة

205.175

%0.95

12

منال بنت طارق القصبي

161.101

%0.74

13

هدى بنت يعقوب المحسن

103.875

%0.48

14

محمد بن عبداهلل القاسم

21.000

%0.10

15

رابعة بنت عبداهلل القاسم

7.206

%0.03

21.640.600

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
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وبتاريخ 1438/09/09هـ (الموافق 2017/06/04م) ،تنازل عثمان بن طارق القصبي عن عدد اثنان وأربعون ألف ( )42.000سهم إلى خالد بن بداح البداح
وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1438/09/09هـ (الموافق 2017/06/04م)
ت.

المساهم

1

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

نسبة الملكية*

عدد األسهم
8.223.428

%38.00

2

شركة رزم لالستثمار

6.150.426

%28.42

3

أحمد بن ناصر المتعب

3.116.246

%14.40

4

خلود بنت عبدالعزيز العيسى

1.558.123

%7.20

5

عثمان بن طارق القصبي

581.303

%2.69

6

شركة القصبي للمقاوالت

443.030

%2.05

7

عبدالعزيز بن سالم الرويس

343.147

%1.59

8

عبداهلل بن طارق القصبي

269.040

%1.24

9

فرح بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

10

لولوه بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

11

شركة مشيرة السعودية المحدودة

205.175

%0.95

12

منال بنت طارق القصبي

161.101

%0.74

13

هدى بنت يعقوب المحسن

103.875

%0.48

14

خالد بن بداح البداح

42.000

%0.19

15

محمد بن عبداهلل القاسم

21.000

%0.10

16

رابعة بنت عبداهلل القاسم

7.206

%0.03

21.640.600

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1438/11/23هـ (الموافق 2017/08/15م) ،تم تسجيل تنازل مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
للموهبة واإلبداع عن جميع أسهمها في الشركة لشركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة .وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1438/11/23هـ (الموافق 2017/08/15م)
المساهم

ت.

نسبة الملكية*

عدد األسهم

1

شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

8.223.428

%38.00

2

شركة رزم لالستثمار

6.150.426

%28.42

3

أحمد بن ناصر المتعب

3.116.246

%14.40

4

خلود بنت عبدالعزيز العيسى

1.558.123

%7.20

5

عثمان بن طارق القصبي

581.303

%2.69

6

شركة القصبي للمقاوالت

443.030

%2.05

7

عبدالعزيز بن سالم الرويس

343.147

%1.59

8

عبداهلل بن طارق القصبي

269.040

%1.24

9

فرح بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

10

لولوه بنت أحمد المتعب

207.750

%0.96

11

شركة مشيرة السعودية المحدودة

205.175

%0.95

12

منال بنت طارق القصبي

161.101

%0.74

13

هدى بنت يعقوب المحسن

103.875

%0.48

14

خالد بن بداح البداح

42.000

%0.19

15

محمد بن عبداهلل القاسم

21.000

%0.10

16

رابعة بنت عبداهلل القاسم

7.206

%0.03

21.640.600

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
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وبتاريخ 1439/09/13هـ (الموافق 2018/05/28م) تمت زيادة رأس مال الشركة من مائتين وستة عشر مليون وأربعمائة وستة آالف ()216.406.000
ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرين مليون وستمائة وأربعين ألف وستمائة ( )21.640.600سهم عادي إلى أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال
سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن
طريق رسملة مبلغ مائة وخمسين مليون ( )150.000.000ريال سعودي من بند األرباح المبقاة ومبلغ ثالثة وثالثين مليون وخمسمائة وأربعة وتسعين ألف
( )33.594.000ريال سعودي من بند االحتياطي النظامي ،وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة بعد زيادة رأس المال كما يلي:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في 1439/09/13هـ (الموافق 2018/05/28م)
المساهم

ت.

نسبة الملكية*

عدد األسهم
15.200.000

%38.00

1

شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

%28.42
%14.40

2

شركة رزم لالستثمار

11.368.310

3

أحمد بن ناصر المتعب

5.760.000

4

خلود بنت عبدالعزيز العيسى

2.880.000

%7.20

5

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

%2.69

6

شركة القصبي للمقاوالت

818.886

%2.05

7

عبدالعزيز بن سالم الرويس

634.265

%1.59

8

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

%1.24

9

فرح بنت أحمد المتعب

384.000

%0.96

10

لولوه بنت أحمد المتعب

384.000

%0.96

11

شركة مشيرة السعودية المحدودة

379.241

%0.95

12

منال بنت طارق القصبي

297.776

%0.74

13

هدى بنت يعقوب المحسن

192.000

%0.48

14

خالد بن بداح البداح

77.632

%0.19

15

محمد بن عبداهلل القاسم

38.816

%0.10

16

رابعة بنت عبداهلل القاسم

13.319

%0.03

40.000.000

%100

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

وبتاريخ 1440/01/21هـ (الموافق 2018/10/01م) تنازلت كل من هدى بنت يعقوب المحسن ولولوة بنت أحمد المتعب عن كامل أسهمهما في الشركة
والبالغ مجموعها عدد خمسمائة وستة وسبعون ألف ( )576.000سهم إلى فرح بنت أحمد المتعب ،وتنازلت خلود بنت عبدالعزيز العيسى عن كامل أسهمها
في الشركة والبالغة مليونين وثمانمائة وثمانون ألف ( )2.880.000سهم إلى أحمد بن ناصر المتعب .وبالتالي ،أصبح هيكل الملكية في الشركة كما يلي:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

106.400.000

%26.6

-

152.000.000

%38

-

10.640.000

%19.89

%0.25

%15.12

-

%28.42

%0.36

7.957.817

79.578.170

%21.6

-

6.048.000

60.480.000

-

-

752.128

7.521.280

%1.88

672.000

6.720.000

%1.68

-

573.220

5.732.200

%1.43

-

4.439.860

%1.11

-

3.481.010

%0.87

-

ت.

االسم

1

شركة اإلبداع الوطني
المتطورة للتجارة

15.200.000

2

شركة رزم لالستثمار**

11.368.310

113.683.100

3

أحمد بن ناصر
المتعب

8.640.000

86.400.000

4

عثمان بن طارق
القصبي

1.074.468

10.744.680

%2.69

5

فرح بنت أحمد المتعب

960.000

9.600.000

%2.4

-

6

شركة القصبي
للمقاوالت

818.886

8.188.860

%2.05

-

7

عبدالعزيز بن سالم
الرويس

634.265

6.342.650

%1.59

-

443.986

8

عبداهلل بن طارق
القصبي

497.287

4.972.870

%1.24

-

348.101
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بعد الطرح

قبل الطرح

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

2.654.690

%0.66

-

%0.52

-

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

379.241

3.792.410

%0.95

-

265.469

 10منال بنت طارق
القصبي

297.776

2.977.760

%0.74

-

208.443

2.084.430

 11خالد بن بداح البداح

77.632

776.320

%0.19

-

54.342

543.420

%0.14

 12محمد بن عبداهلل
القاسم

38.816

388.160

%0.1

-

27.171

271.710

%0.07

-

 13رابعة بنت عبداهلل
القاسم

13.319

133.190

%0.03

-

9.323

93.230

%0.02

-

اجلمهور

-

-

-

-

12.000.000

120.000.000

%30

املجموع

40.000.000

400.000.000

%100

40.000.000

400.000.000

%100

ت.

االسم

9

شركة مشيرة السعودية
المحدودة

عدد األسهم

عدد األسهم

المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** نشأت الملكية الغير مباشرة لشركة رزم لالستثمار من خالل ملكيتها البالغة  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت.

وفيما يلي ملخص األحداث التاريخية الرئيسية للشركة:
( لودجلااالاجلاملخص األحداث التاريخية الرئيسية للشركة
الحدث

العام
1991م

 تم تأسيس مؤسسة فردية باسم مدارس الر ّواد األهلية لصاحبها عبداهلل بن إبراهيم الخلف.
 تم افتتاح أول مجمع مدارس باسم مدارس الر ّواد األهلية في حي المغرزات بمدينة الرياض.

1995م

افتتحت الشركة مدارس الرواد األهلية فرع االزدهار بشكل جزئي.

2002م

تم تحويل فرع المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم "مدارس الر ّواد األهلية" برأس مال قدره  6.860.000ريال سعودي.

1992م

تم افتتاح فرع لمؤسسة مدارس الر ّواد األهلية لصاحبها عبداهلل بن إبراهيم الخلف.

2005م

بلغ عدد الطالب والطالبات في المدارس التابعة للشركة  5.000طال ًبا وطالبة.

2010م

 تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم "شركة الر ّواد للتربية والتعليم" و ُرفع رأس مالها إلى  180.000.000ريال سعودي.
 تم تأسيس شركة الر ّواد للخدمات المساندة التابعة للشركة.

2008م

 استحوذت الشركة على نسبة  %95من رأس مال شركة النخبة التعليمية.
 استحوذت الشركة على مجمع مدارس بدر األهلية ،والذي تغير اسمه إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي.
 بلغ عدد الطالب والطالبات في المدارس التابعة للشركة  10.000طال ًبا وطالبة.

2011م

 تم تعديل اسم الشركة إلى "شركة الر ّواد األهلية للتعليم والتدريب".
 تم خفض رأس مال الشركة إلى  142.000.000ريال سعودي.

2012م

تم تعديل اسم الشركة إلى "شركة عطاء التعليمية ".

2014م







2015م







2017م
2018م

استحوذت الشركة على نسبة الملكية المتبقية  %5من رأس مال شركة النخبة التعليمية لتصبح المالك لكامل رأس المال.
استحوذت الشركة على شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية.
بدأت الشركة تقديم خدمات التعليم األجنبي للمنهج األمريكي من خالل مدارس العروبة العالمية للبنين والبنات.
تم افتتاح مجمع الر ّواد األهلية فرع المنصورة التي قامت ببنائه الشركة وتم نقل طالب مدارس النخبة األهلية في حي المنصورة إليه.
بلغ عدد الطالب والطالبات في المدارس التابعة للشركة  16.000طال ًبا وطالبة.
تم دمج مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية
العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية في الشركة.
تم رفع رأس مال الشركة إلى  216.406.000ريال سعودي.
بلغ عدد الطالب والطالبات في المدارس التابعة للشركة  25.000طال ًبا وطالبة.
بدأت الشركة تقديم خدمات التعليم األجنبي للمنهج البريطاني والفرنسي والهندي من خالل المدارس المندمجة فيها.
بدأت الشركة في تطوير مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا.

 افتتحت الشركة مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا بشكل جزئي.
 إغالق مدارس النخبة في حي المصيف وحي الخليج ونقل طالبها إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا.
 افتتحت الشركة مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية.
 حصلت الشركة على ترخيص وزارة التعليم لتدريس المنهج المصري في مجمع الر ّواد فرع إشبيليا.
 تمت زيادة رأس مال الشركة إلى  400.000.000ريال سعودي.

المصدر :الشركة
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يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة
بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وفيما يلي ملخص التغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااالاجلاملخص التغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة
العام

الكيان
القانوني

رأس المال قبل
التغيير
(ريال سعودي)

رأس المال بعد
التغيير
(ريال سعودي)

طريقة الزيادة/
الخفض

سبب التغيير

2002م

فرع مؤسسة

-

6.860.000

نقدي وعيني

تم تحويل فرع مؤسسة مدارس الر ّواد األهلية إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة برأس مال يبلغ  6.860.000ريال سعودي عن طريق تقديم حصص
نقدية وعينية تشمل المبنى الرئيسي للمدارس وملحقاته واألرض المقامة
عليها باإلضافة إلى آالت ومعدات مدرسية وسيارات.

2010م

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

6.860.000

180.000.000

تقديم أصول
عينية وقيمة
شهرة

2011م

شركة
مساهمة
مقفلة

180.000.000

142.000.000

إلغاء أسهم
مصدرة

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 180.000.000
ريال سعودي عن طريق تقديم أصول عينية بهذا المبلغ تتضمن مبلغ
 92.288.458ريال سعودي شهرة ،منها مبلغ  28.413.273ريال سعودي
شهرة ناتجة عن عملية استحواذ الشركة على مدارس بدر األهلية ومبلغ
 63.875.185ريال سعودي شهرة ناتجة عن إعادة تقييم الشركة داخل ًيا.

تم خفض رأس مال الشركة إلى  142.000.000ريال سعودي بمبلغ
 38.000.000ريال سعودي عن طريق إلغاء  3.800.000سهم مع بقاء نسب
ملكية المساهمين كما هي دون تغيير ،حيث يمثل مبلغ التخفيض الفرق بين
القيمة العادلة لألصول العينية المقدمة فعل ًيا كمساهمة في رأس مال الشركة
بتاريخ التحول وبين ما هو مسجل في ذلك الوقت.

2015م

شركة
مساهمة
مقفلة

142.000.000

216.406.000

إصدار أسهم
جديدة

بعد دمج مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة
العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية
ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية في الشركة ،تمت زيادة رأس
مال الشركة إلى  216.406.000ريال سعودي بزيادة قدرها 74.406.000
ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة قدرها  7.440.600سهم بقيمة
اسمية قدرها  10رياالت سعودية وعالوة إصدار قدرها  28.17ريال سعودي
للسهم الواحد لصالح المالك السابقين للمدارس المندمجة.

2018م

شركة
مساهمة
مقفلة

216.406.000

400.000.000

رسملة األرباح
المبقاة
واالحتياطي
النظامي

تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  183.594.000ريال سعودي .وقد تمت
تغطية الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة مبلغ 150.000.000
ريال سعودي من األرباح المبقاة ،ومبلغ  33.594.000ريال سعودي من
االحتياطي النظامي.

المصدر :الشركة

4- 444هيكل الشركة
تملك الشركة – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالث شركات ذوات مسؤولية محدودة ،وهي كل من شركة النخبة التعليمية ،وشركة العروبة العالمية للخدمات
التعليمية ،وشركة الر ّواد للخدمات المساندة .ويوضح المخطط التالي الهيكل الحالي للشركة:
الشكل ( :)1-4الهيكل الحالي للشركة

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٪٩٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٪٩٠

٪٩٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٪٥
المصدر :الشركة
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٪١٠
٪٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮ ّواد
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

الشكل ( :)2-4مجمعات الشركة بحسب الملكية

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻌﺮوﺑﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻻزدﻫﺎر

ﻣﺪارس ر ّواد إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻟﺮواﺑﻲ

ﻣﺪارس اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﳌﻨﺼﻮرة

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﺮ ّواد اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻓﺮع اﻷﻧﺪﻟﺲ

ﻣﺪارس اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺪارس اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ
المصدر :الشركة

4 44444شركة النخبة التعليمية
شركة النخبة التعليمية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010231261وتاريخ 1428/03/26هـ (الموافق 2007/04/13م)
بمدينة الرياض .يقع المركز الرئيسي لشركة النخبة التعليمية في حي الملز بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ورقم الصندوق البريدي الخاص
بها هو  28546والرمز البريدي هو  .11323ويبلغ رأس مال شركة النخبة التعليمية الحالي خمسمائة ألف ( )500.000ريال سعودي مقسم إلى خمسين
ألف ( )50.000حصة متساوية القيمة ،قيمة كل حصة عشر ( )10رياالت سعودية .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تملك هذه الشركة التابعة مدارس النخبة
التعليمية بمحافظة الخرج.
وعضوي المجلس عثمان
تم تأسيس شركة النخبة التعليمية في عام 1427هـ (الموافق 2006م) من قبل رئيس مجلس اإلدارة طارق بن عثمان القصبي
ّ
بن طارق القصبي وعبداهلل بن طارق القصبي .وقد قامت الشركة في عام 1429هـ (الموافق 2008م) باالستحواذ على نسبة خمسة وتسعين في المائة
( )%95من رأس مال شركة النخبة التعليمية بما تملكه من أصول متمثلة في خمس مجمعات مدارس أهلية في منطقة الرياض وهي :مدارس األميرية
األهلية بمدينة الرياض (تم إغالقها فيما بعد) ،ومدارس النخبة األهلية في حي المنصورة بمدينة الرياض (تحولت فيما بعد إلى مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة) ،ومدارس نخبة الخليج األهلية ونخبة المصيف األهلية (تم فيما بعد إغالقهما ونقل طالبهما إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا)،
ومدارس النخبة التعليمية بمحافظة الخرج (ال تزال قائمة كما في تاريخ هذه النشرة) .وفي عام 1435هـ (الموافق 2014م) ،استحوذت الشركة عن طريق
شركة الر ّواد للخدمات المساندة التابعة لها على النسبة المتبقية ،خمسة في المائة ( ،)%5من رأس مال شركة النخبة التعليمية لتصبح بذلك المالك لنسبة
مائة في المائة ( )%100من رأس مالها .ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية للشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة:
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( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في شركة النخبة التعليمية كما في تاريخ هذه النشرة
الشركاء

عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

شركة عطاء التعليمية

47.500

شركة الر ّواد للخدمات المساندة

2.500

10

اإلجمالي

50.000

-

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
%95

10

475.000
25.000

%5

500.000

%100

المصدر :الشركة

تشمل األنشطة الرئيسية لشركة النخبة التعليمية حسب سجلها التجاري تملك المدارس األهلية للبنين والبنات لجميع المراحل ،وتمارس نشاطها من خالل
تملّك مجمع مدارس النخبة التعليمية الواقع بمحافظة الخرج والذي يقدم خدمات التعليم األهلي لكافة المراحل التعليمية من مرحلة رياض األطفال وحتى
المرحلة الثانوية (وللمزيد من المعلومات حول مجمع مدارس النخبة التعليمية ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).

4 44444شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية
شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010259834وتاريخ 1429/12/25هـ (الموافق
2008/12/23م) بمدينة الرياض .يقع المركز الرئيسي لشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية في حي الرفيعة بمدينة الرياض في المملكة العربية
السعودية ورقم الصندوق البريدي الخاص بها هو  23661والرمز البريدي هو  .11553ويبلغ رأس مال شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية الحالي
أربعمائة ألف ( )400.000ريال سعودي مقسم إلى مائة ( )100حصة متساوية القيمة ،قيمة كل حصة أربعة آالف ( )4000ريال سعودي.
استحوذت الشركة على كامل رأس مالها في عام 1435هـ (الموافق 2014م) بما تملكه من االسم التجاري وبكافة موجوداتها وتراخيصها باستثناء العقار
المقام عليه المدارس والذي تم استئجاره من المالك السابقين لشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية بموجب اتفاق مستقل (ولمزيد من التفاصيل
حول عقد اإليجار ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 6-12ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية للشركة التابعة كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية كما في تاريخ هذه النشرة
الشركاء

عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

شركة عطاء التعليمية

95

شركة الر ّواد للخدمات المساندة

5

4.000

اإلجمالي

100

-

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
%95

4.000

380.000
20.000

%5

400.000

%100

المصدر :الشركة

تشمل األنشطة الرئيسية لشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية حسب سجلها التجاري إقامة مدارس المنهج األمريكي وإقامة المدارس العالمية
للبنين والبنات لجميع المراحل ،وتمارس نشاطها من خالل تملّك مجمع مدارس العروبة العالمية الواقع في حي الرفيعة بمدينة الرياض والذي يقدم
لقسمي
خدماته التعليمية وفق المنهج األمريكي لكافة المراحل التعليمية بد ًءا من مرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثاني عشر ()12 Grade
ّ
البنين والبنات (وللمزيد من المعلومات حول مجمع مدارس العروبة العالمية ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).

الرواد للخدمات المساندة
4 44444شركة
ّ

شركة الر ّواد للخدمات المساندة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010299500وتاريخ 1432/01/19هـ (الموافق
2010/12/25م) بمدينة الرياض .يقع المركز الرئيسي لشركة الر ّواد للخدمات المساندة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ورقم الصندوق
البريدي الخاص بها هو  87527والرمز البريدي هو  .11657ويبلغ رأس مال شركة الر ّواد للخدمات المساندة الحالي مائة ألف ( )100.000ريال سعودي
مقسم إلى عشر ( )10حصص متساوية القيمة ،قيمة كل حصة عشرة آالف ( )10.000ريال سعودي.
قامت الشركة بتأسيس شركة الر ّواد للخدمات المساندة عام 1431هـ (الموافق 2010م) بالشراكة مع عضو مجلس اإلدارة عثمان بن طارق القصبي لغرض
تقديم الخدمات المساندة بأنواعها للمجمعات التعليمية التابعة للشركة .وقد تنازل عثمان بن طارق القصبي في عام 1436هـ (الموافق 2015م) عن كامل
حصته فيها إلى شركة النخبة التعليمية بمبلغ عشرة آالف ( )10.000ريال سعودي لتصبح بذلك شركة عطاء التعليمية هي المالك بطريقة مباشرة وغير
مباشرة لنسبة مائة في المائة ( )%100من رأس مال هذه الشركة التابعة .ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااالاجلاهيكل الملكية في شركة الر ّواد للخدمات المساندة كما في تاريخ هذه النشرة
الشركاء

عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص (ريال
سعودي)

نسبة الملكية

شركة عطاء التعليمية

9

10.000

90.000

%90

شركة النخبة التعليمية

1

10.000

10.000

%10

اإلجمالي

10

-

100.000

%100

المصدر :الشركة
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تشمل األنشطة الرئيسية لشركة الر ّواد للخدمات المساندة حسب سجلها التجاري المقاوالت العامة للمباني بما في ذلك اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم.
وقد أبرمت الشركة عقد صيانة ونظافة مع هذه الشركة التابعة تقوم بموجبه شركة الر ّواد للخدمات المساندة بتوريد العمالة الالزمة للقيام بكافة أعمال النظافة
والصيانة من سباكة وكهرباء ونجارة وأعمال الترميمات في المجمعات التعليمية المملوكة للشركة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي12-12
"العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة) .وال توجد أي أنشطة تشغيلية أخرى لهذه الشركة التابعة.

4- 444رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
4 44444الرؤية
أن تصبح شركة عطاء التعليمية االختيار األول للتعليم األهلي واألجنبي في المملكة العربية السعودية.

4 44444الرسالة
إعداد جيل معتز بقيمه ،متوازن في شخصيته ،مزود بالعلوم الحديثة ،متقن للمهارات الحياتية الالزمة ليكون قيمة إضافية في مجتمعه ووطنه.

4 44444االستراتيجية
تبنت الشركة توج ًها استراتيج ًيا لتكون الخيار األول للتعليم األهلي واألجنبي في المملكة العربية السعودية .وترتكز هذه االستراتيجية على أربع ركائز
أساسية:
1-1تعزيز الجودة التعليمية.
2-2زيادة حصة الشركة السوقية.
3-3تحسين كفاءة اإلدارة التشغيلية.
4-4تجويد الخدمات المقدمة للطالب وأولياء األمور.
تهدف الشركة إلى تنفيذ مبادراتها االستراتيجية من خالل مستويين رئيسيين :مستوى الشركة ومستوى المجمع التعليمي .وقد وضعت الشركة أهدا ًفا
شاملة لكل مستوى ،وصممت خطة عمل واضحة لتحقيق أهدافها .وتوضح الفقرات التالية تفاصيل ركائز استراتيجية الشركة:
1-1تعزيز الجودة التعليمية
تسعى الشركة إلى تعزيز جودة خدماتها التعليمية من خالل جذب أفضل الكوادر التعليمية والمحافظة عليها في مختلف المناهج الدراسية المقدمة.
باإلضافة إلى ذلك ،تسعى الشركة إلى الحفاظ على تصنيفها المتميز في مختلف المقاييس التعليمية واألكاديمية من خالل التزامها بالجودة والسعي لخلق
البيئة التعليمية األفضل في المنطقة.
2-2زيادة حصة الشركة السوقية
تعتزم الشركة زيادة حصتها السوقية من خالل استقطاب المزيد من الطالب في مدارسها الحالية عن طريق الجهود التسويقية ،وكذلك عن طريق زيادة
القدرة االستيعابية بشكل عام عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ وعمليات تطوير المجمعات التعليمية في المستقبل.
ولهذا الغرض ،قامت الشركة بتشكيل لجنة مختصة باسم اللجنة التنفيذية واالستثمار وأولت لها مها ًما ومسؤوليات تشمل إيجاد وتقييم ومتابعة فرص التوسع
سوا ًء عن طريق االندماج واالستحواذ أو عن طريق تطوير المجمعات التعليمية .ويشغل هذه اللجنة أعضاء ذوي خبرات ومهارات مهمة في المواضيع ذات الصلة.
شهدت الشركة زيادات ضخمة في طاقتها االستيعابية منذ نشأتها عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ التي قامت بها وسجلها في تطوير المجمعات
التعليمية .تمثل المدارس المستحوذ عليها ما يقارب  %65.8من إجمالي طاقتها االستيعابية ،بينما تم تطوير باقي المجمعات التعليمية من قبل الشركة.
تضم مجمعات الشركة المتنامية أكثر من  26.000طالب كما في تاريخ هذه النشرة مقارن ًة بــ  135طال ًبا عندما تم افتتاح أول مجمع تعليمي في عام
1991م (مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار حال ًيا).
وكجزء من الجهود المستمرة التي تقوم بها الشركة إليجاد فرص االندماج واالستحواذ ،حددت الشركة النماذج األربعة التالية التي تحقق أهداف عمليات
االندماج واالستحواذ الخاصة بها :زيادة نسب إشغال المجمعات التعليمية ،والتوسع الجغرافي ،والتوسع في الخدمات التعليمية والمناهج ،واالستحواذ
على حصة سوقية .كما وضعت الشركة عدد من العوامل التي تختلف معاييرها بناء على نموذج االندماج واالستحواذ المتبع لتقييم مدى جاذبية الفرصة
المتاحة .تتضمن هذه المعايير:
-

الربحية.نسب التسجيل واإلشغال.قاعدة الطالب والمنهج الدراسي.نطاق رسوم التسجيل.السمعة وجودة التعليم.جودة المبنى.الموقع الجغرافي.-مالءمة العالمة التجارية.
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3-3تحسين كفاءة اإلدارة التشغيلية
تدرك الشركة مدى أهمية تحسين أدائها اإلداري بشكل مستمر لتحقيق توجهها االستراتيجي من خالل تعزيز قدراتها اإلدارية ومواصلة متابعة أهدافها
لتحقيقها بطريقة فعالة.
تقع جميع أقسام إدارة الشركة والتي تتألف من اإلدارة المالية واإلدارة العامة لإلشراف والتطوير التربوي واإلدارة العامة للمجمعات التعليمية وإدارة
الموارد البشرية وإدارة التسويق والمبيعات والشراكات وإدارة اإليرادات والتسجيل وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الخدمات المساندة في المركز الرئيسي
للشركة لتخدم جميع مجمعات الشركة التعليمية .ويعطي هذا الهيكل المركزي مرونة تم ّكن المجمعات التعليمية من تركيز جهودها على المستوى التعليمي
ومستوى رضا الطالب وأولياء األمور.
وتنوي الشركة زيادة معدالت الطالب-لكل-معلم خالل الخمسة سنوات القادمة من خالل تقليص عدد المعلمين بما ال يتعدى النسبة القصوى في سوق
التعليم السعودي بحسب رأي مستشار دراسة السوق .وتتوقع إدارة الشركة أن ينتج عن هذه االستراتيجية – بافتراض بقاء العوامل األخرى ثابتة – انخفاض
في مصاريف الشركة التشغيلية .جدير بالذكر أن متوسط عدد الطالب-لكل-معلم للشركة كما في عام 2018م هو  10.7طالب لكل معلم
4-4تجويد الخدمات المقدمة للطالب وأولياء األمور
مع أخذ المتطلبات المفروضة من قبل وزارة التعليم على المناهج األهلية ومتطلبات جهات اإلشراف الدولية على المناهج األجنبية بعين االعتبار ،تهدف
الشركة بشكل مستمر إلى تقديم خدمات تفوق هذه المتطلبات في عروضها التعليمية لتحسين التجربة التعليمية لطالبها وتقوية سمعة مجمعاتها بين
أولياء األمور .كما تقوم الشركة بتطبيق أحدث التقنيات في عملياتها التعليمية والتعاون مع الشركات الرائدة في مجال التعليم االلكتروني لمواكبة التغيرات
المستمرة في دمج التقنيات الحديثة في عملية التعليم وتطوير بيئة تعليمية جذابة.
تبحث الشركة بشكل مستمر عن الفرص الجديدة للتوسع في المناهج والخدمات التي تقدمها من خالل التواصل المستمر مع الجهات التنظيمية وتقييم
رغبة السوق ألي خدمات جديدة.

4 44444نواحي القوة والمزايا التنافسية

تتمتع الشركة بنواحي قوة وعدد من المزايا التنافسية التي تساهم بشكل كبير في نجاحها وتميزها عن منافسيها مما يم ّكنها من تعزيز مكانتها القيادية في
السوق السعودي .وقد تم االستناد على دراسة السوق المعدة من قبل آرثر دي ليتل ميدل إيست فيما يخص جميع بيانات السوق المذكورة في هذا القسم
(ولمزيد من المعلومات عن القطاع والسوق ،الرجاء الرجوع إلى قسم (" )3معلومات عن السوق والقطاع").


إحدى الشركات الرائدة في مجال التعليم في الرياض ،أكبر سوق تعليمي في المملكة

المسجلين خالل العام 2017م حيث نمت الحصة
تعد الشركة ثاني أكبر شركة للتعليم الخاص في الرياض بحصة سوقية تبلغ  ٪10من حيث عدد الطالب
ّ
السوقية للشركة خالل ما يقارب الثالثين سنة الماضية لتصبح إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية .تملك الشركة بشكل مباشر
وغير مباشر ثالثة عشر ( )13مجم ًعا تعليم ًيا لتقديم خدمات التعليم الخاص بقسميه األهلي واألجنبي في منطقة الرياض حيث تحتوي هذه المجمعات
على  1.640فصلاً دراس ًيا وبعدد طالب مسجلين بلغ  26.744طال ًبا وطالبة وبعدد معلمين بلغ  2.180معل ًما ومعلمة كما في  31يناير 2019م .ومن الجدير
بالذكر أن الشركة تمكنت من زيادة عدد طالبها من حوالي  5.000طال ًبا وطالبة في عام 2005م إلى أكثر من  26.000طال ًبا وطالبة في عام 2018م.
قامت الشركة بتركيز عملياتها وأنشطتها في منطقة الرياض التي تعد أكبر سوق تعليمي في المملكة العربية السعودية ،حيث بلغت حصة منطقة الرياض
حوالي  ٪38من إجمالي عدد الطالب المسجلين في المملكة العربية السعودية في عام 2017م .واختارت الشركة مواقع مجمعاتها التعليمية بشكل مدروس
من أجل أن تغطي أغلبية مناطق الرياض وتخدم جميع فئات الطالب المستهدفة مما أدى إلى استقطاب شريحة متنوعة من الطالب.
تمتلك الشركة القدرة على تلبية االحتياجات التعليمية المتنامية للطالب ابتدا ًء من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية باعتبارها إحدى أكبر شركات
التعليم الخاص في الرياض .كما تؤمن إدارة الشركة بأنها تمتلك ميزة تنافسية عالية في سوق الرياض المجزّأ نظ ًرا لخبراتها الواسعة ومركزها القيادي.


القدرة على بناء العالمات التجارية واالستحواذ عليها

أثبتت الشركة قدرتها على بناء عالمات تجارية ذات سمعة قوية ومقدرتها على دمج مختلف العالمات التجارية المستحوذ عليها لتصبح تحت مظلة الشركة ذات
التاريخ العريق في قطاع التعليم .حيث قامت الشركة بالحفاظ على قوة االسم والعالمة التجارية لـ"مدارس الر ّواد األهلية – الرياض" وساهمت في تنميتها .كما
نجحت في ربط العديد من العالمات التجارية الرائدة في السوق السعودي مثل "الشرق األوسط" و"النخبة" و"العروبة" لتصبح تحت مظلة الشركة.
اتباعا لسياساتها وتطبق أفضل الممارسات
تقوم الشركة بربط المجمع التعليمي الذي تم االستحواذ عليه تحت االسم والعالمة التجارية المالئمة له
ً
المتبعة لرفع مستوى وأداء المجمع التعليمي المستحوذ عليه ،مما أدى إلى تنويع المناهج والخدمات التعليمية المقدمة من قبل الشركة لتلبية احتياجات
الفئات الديموغرافية المختلفة.
م ّكنت سمعة العالمات التجارية للشركة من تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسويق من خالل االستفادة من قوة وسمعة عالماتها التجارية المعروفة
والمتنامية بشكل كبير بين أولياء أمور الطالب.


تنوعا في تقديم المناهج
إحدى أكثر الشركات التعليمية ً

تنوعا في تقديم المناهج المختلفة ،حيث تقدم مجموعة مناهج تعليمية تغطي جميع المناهج الرئيسية في
تعد الشركة إحدى أكثر الشركات التعليمية
ً
المملكة العربية السعودية كالمنهج األمريكي والفرنسي والبريطاني والهندي والمصري باإلضافة إلى المنهج الوطني السعودي بمساريه المط ّور ومسار
تحفيظ القرآن الكريم .كما اختارت الشركة مواقع استراتيجية لمجمعاتها التعليمية ذات المناهج المتنوعة لتغطية مختلف المناطق بنا ًء على الفئات
المستهدفة لتلك المناهج حيث أدى ذلك إلى تقديم خدماتها التعليمية لتركيبات سكانية أوسع وتلبية احتياجات ومتطلبات غالبية الفئات المستهدفة.
باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة خبرة واسعة في تقديم خدمات التعليم لمناهج تعليمية مختلفة ،حيث تمكنت الشركة من تطبيق بعض المعايير التعليمية
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عالمية وتطبيق بعض الممارسات المعترف بها عالم ًيا بنجاح في مجمعاتها التعليمية .وتؤمن إدارة الشركة أن مجموعتها التعليمية الفريدة تسمح للشركة
بأن تكون قادرة على التكيف بشكل أفضل مع المتطلبات المتغيرة للسكان السعوديين والمقيمين مقارنة بمنافسيها وأنها تملك القدرة إلضافة أي مناهج
أخرى لمجموعتها إذا لزم ذلك.


خبرة طويلة في تطوير المجمعات التعليمية وفي عمليات االندماج واالستحواذ

تملك الشركة سجلاً حافلاً بتطوير المجمعات التعليمية الجديدة واالستحواذ على المدارس وربطها بعالمات الشركة التجارية ورفع مستوى وأداء المجمع
التعليمي ،مما أدى إلى زيادة نسب تسجيل الطالب في هذه المجمعات وزيادة ربحيتها .وتقوم الشركة بالتوسع عن طريق تطوير المجمعات التعليمية
والتوسع عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ ،كما يلي:
التوسع عن طريق تطوير المجمعات التعليمية :لدى الشركة خبرة طويلة في تطوير المجمعات التعليمية الجديدة على نطاق واسع واختيار المواقع
المالئمة الستهداف مكامن الطلب على خدماتها والذي يعزز من قدرة الشركة على تحسين معدالت إشغال مقاعدها الدراسية الجديدة .وفي طور مراحل
التطوير والبناء ،تسعى الشركة بشكل مستمر إلى اتباع منهج منضبط في تخصيص الموارد المالية الالزمة بما يساهم في الحد من التكاليف .ومن خالل
هذه الخبرات المكتسبة ،قامت الشركة بتطوير ثالثة من مجمعاتها التعليمية ،كما يلي:
-

-

مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار بطاقة استيعابية تبلغ  6.125طال ًبا وطالبة ،وهو أحد أكبر مجمعات التعليم األهلي في المملكة،وأول مجمعات الشركة وأكثرها شهرة.
مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة بطاقة استيعابية تبلغ  2.875طال ًبا وطالبة ،والذي تم بناؤه بغرض نقل طالب مدارس النخبةالتعليمية (حي المنصورة) المستحوذ عليها في مبنى غير تعليمي آنذاك .ويؤكد هذا المثال بالتحديد على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية
مبان غير تعليمية ،ونقل طالبها إلى مجمعات تعليمية جديدة مطورة من قبل الشركة.
استحواذ مرنة تمكنها من استهداف المدارس القائمة في ٍ
مجمع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا بقسميه األهلي واألجنبي بطاقة استيعابية تبلغ  7.075طال ًبا وطالبة (للمنهج السعودي واألجنبي) ،والذييعد أحد أكبر المجمعات التعليمية ذات المناهج المتعددة في المملكة.

وأراض في حي
أراض غير مستغلة بمدينة الرياض (أرض في حي السالم،
ٍ
واستمرا ًرا لنهج الشركة في التوسع عن طريق التطوير والبناء ،تمتلك الشركة حال ًيا ٍ
االزدهار بجوار مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار) يمكن تطويرها في حال رأت الشركة جدوى ذلك وبعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
التوسع عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ :تعد عمليات االندماج واالستحواذ من أبرز محركات النمو للشركة في تاريخها التشغيلي .وتمتلك قيادة
الشركة خبرات عملية فريدة في السوق التعليمي تمكنها من االستمرار في تبني سياسة فعالة لعمليات االندماج واالستحواذ .خالل مسيرتها التشغيلية،
استحوذت الشركة على ستة مجمعات تعليمية وقامت بدمج ستة مجمعات تعليمية أخرى في الشركة وضمها جمي ًعا تحت إدارة تشغيلية واحدة بنجاح.
وتشمل المجمعات التي تم االستحواذ عليها من قبل الشركة فيما يلي:
-

-

المجمعات التعليمية المملوكة لشركة النخبة التعليمية ،والتي تم االستحواذ عليها في عام 2008م ،وتشمل: مدارس النخبة األهلية في حي المنصورة بالرياض (مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة حال ًيا).
 مدارس نخبة المصيف األهلية (أغلقت وتم نقل طالبها إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا).
 مدارس نخبة الخليج األهلية (أغلقت وتم نقل طالبها إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا).
 مدارس النخبة التعليمية في محافظة الخرج.
مدارس بدر األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي حال ًيا) ،والتي تم االستحواذ عليها في عام 2008م.-مدارس العروبة العالمية ،والتي تم االستحواذ عليها في عام 2014م.

وتشمل المجمعات التعليمية التي تم دمجها في الشركة عام 2015م فيما يلي:
-

مدارس الشرق األوسط العالمية.مدارس السليمانية العالمية.مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية.مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية.مدارس الفكر األهلية.-مدارس جرير األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس حال ًيا).

تمكنت الشركة بعد عمليات االستحواذ واالندماج المذكورة من ضم هذه المجمعات بنجاح تحت إدارة تشغيلية واحدة واالستفادة من عالمات الشركة التجارية
العريقة وخبرتها الطويلة في العملية التعليمية .وتحديدًا ،ساهمت الشركة من خالل استحواذها على بعض تلك المجمعات ودمج بعضها اآلخر فيما يلي:
-

تعزيز التجربة التعليمية المقدمة.تنمية اإلقبال الطالبي المتزايد على التسجيل.رفع مستوى الكفاءة التشغيلية.مبان غير تعليمية إلى مجمعات تعليمية مطورة من قبل الشركة.
-نقل الطالب الدارسين في ٍ

فعلى سبيل المثال ،تمكنت الشركة من رفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة وزيادة نسب التسجيل وضبط التكاليف بعد أن تم االستحواذ على مدارس
بدر األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي حال ًيا) مما أدى إلى زيادة ربحيتها من  9مليون ريال سعودي (قبل االستحواذ) إلى  16مليون ريال سعودي
(بعد االستحواذ) بنسبة زيادة تقارب  .٪78.4وستستمر الشركة باالستفادة من خبرتها الفريدة في التوسع عن طريق التطوير والبناء وعن طريق عمليات
االندماج واالستحواذ والسعي إلى تنمية أعمالها بما يمكنها من تكرار تجاربها الناجحة في أكبر سوق تعليمي على مستوى المملكة.
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أداء تعليمي متميز

تؤمن الشركة بأن كادرها التعليمي يعد أهم عوامل جودة خدماتها المقدمة ،والتي تسعى الشركة على الحفاظ عليها وتعزيزها من خالل اتباع سياسة
توظيف واضحة ومهنية وتقديم التدريب المستمر في أساليب ومهارات التعليم وإتاحة الفرص للتقدم الوظيفي .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم الشركة بتجهيز
الفصول والمختبرات والمرافق التابعة لمجمعات الشركة التعليمية بأحدث األجهزة والبرامج للرقي المستمر باألداء التعليمي لمجمعاتها .وقد أدت جهود
الشركة المستمرة لخلق بيئة تشجع على تطوير التعليم إلى تقديم تجربة متميزة للطالب وتحقيق الطالب ألداء تعليمي متميز ،فعلى سبيل المثال:
-

-

-

حصلت مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار للبنات على المرتبة األولى بين جميع مدارس البنات على مستوى الرياض في نتائج اختباراتالقياس (المرتبة الثانية على مستوى المملكة) .كما حصل فرع االزدهار للبنين على المرتبة الثانية على مستوى الرياض في نتائج اختبارات
القياس للعام الدراسي 1438هـ1439/هـ.
بلغ معدل نجاح طالب المنهج الهندي  ٪100في اختبارات المجلس المركزي للتعليم الثانوي ( )CBSEلمدارس الشرق األوسط الحديثة العالميةوالشرق األوسط الجديدة العالمية كما حصل عدد كبير من طالب المرحلة العاشرة على درجات تزيد عن  ٪90خالل األعوام الدراسية الثالث
السابقة.
حصل طالب المنهج الفرنسي في مدارس السليمانية على أعلى الدرجات في اختبارات البريفيه (المتوسطة واختبارات البكالوريا (الثانوية)،والتي تعد من قبل وزارة التربية والتعليم في فرنسا
يشارك طالب المنهج البريطاني في مدارس الشركة المختلفة في االختبارات المقدمة من قبل كامبردج ،وقد حصلت إحدى طالبات مدارسالشرق األوسط العالمية في عام 2018م على المركز األول على مستوى العالم في مادة الرياضيات.

نتيج ًة لذلك ،حققت الشركة مستويات عالية في استبيانات مستوى رضا أولياء األمور التي تقوم بها الشركة بشكل دوري الستقصاء مدى الرضا عن
التجربة التعليمية المقدمة في مجمعاتها التعليمية.
تؤمن الشركة أن جودة وسمعة خدماتها التعليمية تعزز من نقاط قوتها التعليمية وزيادة نسب الحفاظ على الطالب وزيادة حصتها السوقية وتضفي لها
القدرة التنافسية العالية بما يتالءم مع موقعها المتقدم حال ًيا.


أداء مالي قوي وهيكل رأس مال يساعد على النمو

شهدت الشركة أداء مالي قوي خالل األعوام السابقة حيث حافظت على هوامش ربح عالية على الرغم من التباطؤ في األوضاع االقتصادية العامة مما
م َّكن الشركة من االستمرار في تنمية أعمالها واالستمرار في االرتقاء بجودة خدماتها التعليمية ،والذي ساعد الشركة على توزيع األرباح النقدية من غير
انقطاع خالل السنوات الثالث الماضية.
تتمتع الشركة بهيكل رأس مال يساعد على النمو حيث بلغ معدل الدين إلى حقوق المساهمين  0.28كما في يوليو 2018م .إن هيكل رأس مال الشركة
ومستويات التدفقات النقدية الجيدة للشركة يتيح لها االستفادة من التمويل اإلضافي للقيام بعمليات توسع مستقبلية سوا ًء عن طريق التطوير والبناء أو
عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ.


هيكل تنظيمي يمكّ ن على التوسع وزيادة كفاءة التشغيل

يساعد هيكل الشركة في اإلدارة المركزية على تحقيق أهدافها في التوسع واالرتقاء بجودة خدماتها التعليمية ،وتحديدًا يتيح هيكل الشركة التنظيمي ما يلي:
-

التحكم الف ّعال في تكاليف التشغيل .فعلى سبيل اﻟﻣﺛﺎل ،تعتمد الشركة على خدمات مشتركة ما بين مجمعاتها التعليمية وتقوم بتوحيد عملياتالمشتريات والتعاقد ﻣﻣﺎ يساعدها على تحقيق وفورات الحجم.
تناقل الخبرات وأفضل الممارسات والتقنيات بين المجمعات التعليمية المختلفة للشركة حيث يوجد لدى الشركة  40موظ ًفا في اإلدارة العامةلإلشراف والتطوير التربوي يقومون باإلشراف على الكادر التعليمي وضمان جودة وكفاءة التجربة التعليمية.
تركيز جهود إدارات المجمعات التعليمية على ضمان استمرار جودة التجربة التعليمية وتجويدها في المجمعات المدارة من قبلهم فيما تركزاإلدارة المركزية على تحقيق أهداف الشركة واستراتيجياتها.

تؤمن إدارة الشركة بأن نموذج أعمالها يوفر لها منصة تسمح بدعم عمليات ذات حجم أكبر وبعدد أكثر من الطالب لتحقيق اقتصاديات الحجم مع الحفاظ
على الجودة والمعايير التعليمية في كافة مجمعاتها التعليمية.


فريق إداري ذو خبرة عالية في قطاع التعليم

قامت الشركة بتعيين فريق إداري ذو خبرة عالية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية ملم بكافة جوانبه التشغيلية والمالية حيث تركز الشركة
على استقطاب الخبرات والكفاءات العالية التي تمكنها من فهم متطلبات السوق المتغيرة وتحقيق رؤية واستراتيجية الشركة.
كما أن وجود أعضاء مجلس إدارة ذو خبرة واسعة في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية وفي الشركات المدرجة يمنح الشركة القدرة على
االستفادة من خبراتهم في القطاع والمجاالت اإلدارية والتشغيلية والحوكمة.

4- 444نشاط الشركة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم الخدمات التعليمية لمرحلة التعليم العام قبل الجامعي ،باإلضافة إلى الخدمات المكملة لها مثل خدمات نقل
الطالب والطالبات والنوادي الرياضية وبرامج األندية الصيفية التي تنظمها سنو ًيا تحت إشراف وزارة التعليم وخدمات تعليم اللغة اإلنجليزية .وكما في
تاريخ هذه النشرة ،تشغّل الشركة وتملك – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالثة عشر مجم ًعا تعليم ًيا موزعة في مواقع متفرقة في منطقة الرياض في المملكة
العربية السعودية باإلضافة إلى تملّكها مركزًا لتعليم اللغة اإلنجليزية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني معتمد لعقد اختبار اآليلتس ( )IELTSومعتمد
من كامبردج ( )Cambridge English Language Assessmentلعقد اختبارات تقييم اللغة اإلنجليزية .هذا وتشغّل الشركة نوعين من المجمعات:
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مجمعات التعليم األهلي :وتشمل مجموعة المدارس المرخصة من وزارة التعليم لتدريس المنهج الوطني السعودي وفق المقررات الصادرة
من وزارة التعليم باإلضافة إلى ٍ
عدد من المقررات اإلضافية المعتمدة من وزارة التعليم .وكما في تاريخ هذه النشرة ،بلغ عدد مجمعات التعليم
األهلي التابعة للشركة سبعة مجمعات تقدم خدماتها التعليمية وفق المنهج الوطني السعودي (ولمزيد من التفاصيل حول هذه المجمعات،
الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).
مجمعات التعليم األجنبي :وتشمل مجموعة المدارس المرخصة من وزارة التعليم لتدريس المناهج غير السعودية وفق اشتراطات ومعايير
محددة وكما في تاريخ هذه النشرة ،بلغ عدد مجمعات التعليم األجنبي التابعة للشركة ستة مجمعات تقدم خدماتها التعليمية وفق المنهج
األمريكي والمنهج البريطاني والمنهج الفرنسي والمنهج الهندي والمنهج المصري (ولمزيد من التفاصيل حول هذه المجمعات ،الرجاء مراجعة
القسم الفرعي" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).

( لودجلااالاجلاالمجمعات التعليمية التابعة للشركة كما في تاريخ هذه النشرة
الموقع

المنهج المقدم

1

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار

حي االزدهار بمدينة الرياض

المنهج الوطني السعودي

اسم المجمع

ت.
2

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي

حي الروابي بمدينة الرياض

المنهج الوطني السعودي

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة

حي المنصورة بمدينة الرياض

المنهج الوطني السعودي

4

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا

حي إشبيليا بمدينة الرياض

المنهج الوطني السعودي والمنهج المصري

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس

حي الروضة بمدينة الرياض

المنهج الوطني السعودي

6

مدارس الفكر األهلية

حي الرحمانية بمدينة الرياض

المنهج الوطني السعودي

7

مدارس النخبة

التعليمية*

محافظة الخرج

المنهج الوطني السعودي

8

مدارس العروبة

العالمية*

حي الرفيعة بمدينة الرياض

المنهج األمريكي

9

مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية

حي إشبيليا بمدينة الرياض

المنهج األمريكي

10

مدارس الشرق األوسط العالمية

حي السليمانية بمدينة الرياض

المنهج البريطاني

11

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

حي السليمانية بمدينة الرياض

المنهج الهندي

12

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

حي الروضة بمدينة الرياض

المنهج الهندي

13

مدارس السليمانية العالمية

حي السليمانية بمدينة الرياض

المنهج الفرنسي

المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركات تابعة للشركة.

وفيما يلي وصف للخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة وشركاتها التابعة:

4 44444وصف الخدمات المقدمة
تمثل خدمات التعليم – بنوعيه األهلي واألجنبي – الجزء األكبر من أعمال الشركة وإيراداتها ،حيث بلغ متوسط إيرادات الشركة من الرسوم الدراسية
لألعوام 2016م و2017م و2018م ما نسبته  %96.7تقري ًبا من إجمالي اإليرادات كما بلغ متوسط إيرادات الشركة من الرسوم الدراسية في الفترة المنتهية
في  31يناير 2019م  %96.7تقري ًبا من إجمالي اإليرادات .كما تقدم الشركة خدمات مكملة مثل خدمات النقل واألنشطة والبرامج اإلثرائية واألندية
الصيفية التي تنظمها سنو ًيا تحت إشراف وزارة التعليم وخدمات تعليم اللغة اإلنجليزية وعقد االختبارات اللغوية المعيارية ،إال أن هذه الخدمات المكملة
ال تعد جز ًءا جوهر ًيا من أعمال الشركة وال تشكل نسبة كبيرة من إجمالي إيراداتها.
4 4444444الخدمات التعليمية
4 444444444التعليم األهلي

تقدم الشركة وشركتها التابعة خدمات التعليم األهلي في سبعة مجمعات وذلك لجميع مراحل التعليم العام ،بد ًءا من مرحلة رياض األطفال وحتى المرحلة
الثانوية وفق المنهج الوطني السعودي الذي يعتمد على المقررات الصادرة من وزارة التعليم باإلضافة إلى عدد من المقررات اإلضافية واإلثرائية المعتمدة
من الوزارة .وكما في  31يناير 2019م ،تضم مجمعات التعليم األهلي التابعة للشركة  13.589طال ًبا وطالبة موزعين على مختلف المراحل الدراسية .هذا
وتسعى الشركة لتقديم خدمات تعليمية متميزة مع حرصها على االستجابة لمتطلبات السوق وتوفير خيارات متعددة ألولياء األمور في اختيار المسار
األنسب ألبنائهم وبناتهم الراغبين في االلتحاق بمدارس التعليم األهلي .حيث تتيح الشركة لمنسوبيها إمكانية االلتحاق بأحد المسارين:


المسار المطور :هو المسار األساسي المعتمد في جميع مجمعات التعليم األهلي ،ويقوم على تدريس المقررات الصادرة من وزارة التعليم مع
مقررات مطورة لتدريس اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي معتمدة من قبل الوزارة باإلضافة إلى مناهج إثرائية من إعداد الشركة ومناهج في
الموهبة مع اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين .ويتم في هذا المسار استبدال مقرر اللغة اإلنجليزية الصادر من وزارة التعليم بسالسل تعليمية
مط ّورة معتمدة من كامبردج ( ،)Cambridgeتقوم الشركة باختيارها بعناية ومراجعتها دور ًيا للتأكد من تماشيها مع خطة الشركة .كما تعتمد
الشركة سالسل تعليمية مط ّورة لتدريس الحاسب اآللي من الصف األول ابتدائي وحتى المرحلة الثانوية .كما تقدم الشركة في بعض مجمعاتها
خطة تعليمية تتضمن تدريس جزء من مقررات العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية .ويتضمن الجدول األسبوعي للطالب الملتحق بالمسار
المطور حصص مكثفة لتدريس بقية المقررات العلمية وإثراء الطلبة في مجاالتها تزيد في مجموعها عن عدد الحصص المقررة من قبل الوزارة.
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كما أن الشركة تقدم في مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار مسا ًرا مطو ًرا مكث ًفا (باإلضافة إلى المسار المطور االعتيادي) يشمل
تدريس عدد أكبر من المواد باللغة اإلنجليزية من المسار المطور االعتيادي المطبق في المجمعات التعليمية األخرى .ويتم تدريس المسار
المطور المكثف حال ًيا في المرحلة االبتدائية فقط مقابل رسوم دراسية مختلفة عن رسوم المسار المطور االعتيادي.


مسار تحفيظ القرآن الكريم :يقوم هذا المسار على تدريس منهج مدارس تحفيظ القرآن الكريم الصادر من وزارة التعليم للمرحلتين االبتدائية
بقسمي البنين والبنات ،ويولي عناية خاصة لتدريس القرآن الكريم وعلومه على يد معلمين مختصين بخبرات واسعة في هذا
والمتوسطة
ّ
المجال ،بعضهم مجا ٌز بالقراءات العشر .مسار تحفيظ القرآن الكريم متاح حال ًيا في بعض مجمعات التعليم األهلي ويمكن إتاحته في بقية
المجمعات مستقبلاً إذا رأت الشركة مناسبة ذلك وفق متطلبات السوق (ولمزيد من المعلومات حول المجمعات التي تقدم هذا المسار ،الرجاء
مراجعة القسم الفرعي" 1-6-4وصف المجمعات" من هذا القسم).

حصصا متخصصة
وتعتمد الشركة ضمن الجدول األسبوعي لطالب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الملتحقين في التعليم األهلي بمساريه
ً
لتدريبهم على اختبارات القدرات والتحصيل ومساعدهم في اكتساب المهارات الالزمة الجتيازها بتفوق .وبشكل عام ،ال يوجد اختالف جوهري في نوعية
الخدمات التي تقدمها الشركة في المسار المطور ومسار تحفيظ القرآن الكريم في مجمعاتها التعليمية األهلية المتعددة.
كما تشمل خدمات التعليم األهلي التي تقدمها مدارس الشركة تعليم مرحلة رياض األطفال التي تسبق المرحلة االبتدائية ،حيث تقدم خدماتها لهذه
المرحلة وفق المنهج المنتسوري ومنهج التعلّم الذاتي:




المنهج المنتسوري :حصلت مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار في عام 1431هـ (الموافق 2009م) على موافقة وزارة التعليم على تطبيق
المنهج المنتسوري لمرحلة رياض األطفال .وهو منهج نموذجي متطور يعتمد على استخدام طريقة مبسطة في التعليم تُراعى فيها اإلمكانيات
الفردية لكل طفل ،ويتم توفير وسائل التربية الذاتية في بيئة طبيعية تكون قادرة على إثارة اهتمام الطفل ،بحيث يبحث عن جوانب القوة في
الطفل وينميها ويرتقي بها ،كما يلمس جوانب الضعف لدى الطفل لمعالجتها بوسائل تربوية مدروسة تطبق بشكل فردي حسب ميول كل طفل
وقدراته .وكما في تاريخ هذه النشرة ،بلغ عدد الفصول الدراسية التي تطبق هذا المنهج  17فصلاً دراس ًيا.
منهج التعلم الذاتي :وهو المنهج المع ّد من وزارة التعليم والمعتمد منها لمرحلة رياض األطفال ،ويعتمد المنهج على أسلوب التعلم الذاتي
الذي يركز على النشاط الذاتي لألطفال أنفسهم بحيث يتفاعل كل طفل ويتعامل مع األلعاب التربوية الهادفة المتوافرة في بيئته التربوية والتي
تساعده على اكتشاف قدراته وتنميتها بما يتناسب مع نمط النمو الخاص به .ويهدف هذا األسلوب من التعليم إلى تحسين التعلم عن طريق
تأكيد ذاتية األطفال المتعلمين من خالل برامج تعليمية مدروسة تعمل على خلق اتجاهات ومهارات ضرورية لدى المعلمين والطالب وتشجيع
الطالب على اكتساب المعلومات والمهارات المطلوبة بأنفسهم.

4 444444444التعليم األجنبي

تقدم الشركة وشركتها التابعة خدمات التعليم األجنبي لجميع مراحل التعليم العام في ستة مجمعات وفق مناهج أجنبية تتماشى مع اشتراطات ومعايير
محددة من قبل وزارة التعليم والجهات المختصة .وكما في  31يناير 2019م ،تضم هذه المجمعات  13.155طال ًبا وطالبة موزعين على مختلف المراحل
الدراسية .وقد حصلت الشركة وشركتها التابعة على التراخيص المطلوبة لتدريس المناهج التالية:


المنهج األمريكي
لقسمي البنين والبنات ،حيث يتم تدريس المنهج األمريكي في
وهو المنهج المد ّرس في مدارس العروبة العالمية ومدارس ر ّواد إشبيليا العالمية
ّ
مدارس العروبة العالمية من مرحلة الروضة وحتى المستوى الثاني عشر ( )KG-G12وفق المعايير الحكومية األساسية المشتركة
 )Core State Standardsلتدريس ما ّدتي اللغة اإلنجليزية والرياضيات ،والمعايير الوطنية األمريكية ( )USA National standardsلتدريس العلوم
واالجتماعيات ،ومعايير  MCRelفي التربية البدنية ،والمعايير الكندية في تدريس اللغة الفرنسية ،ويتم تدريس المنهج األمريكي في مدارس
ر ّواد إشبيليا العالمية من مرحلة الروضة وحتى المستوى الثامن ( .)G8-KG1إضافة إلى ذلك ،تلتزم المدارس العالمية بمتطلبات تدريس اللغة
العربية وتاريخ المملكة العربية السعودية والدراسات اإلسالمية حسب متطلبات وزارة التعليم.
(Common



المنهج البريطاني
لقسمي البنين والبنات ،حيث يتم تدريس المنهج البريطاني على منهج كامبردج
وهو المنهج المد ّرس في مدارس الشرق األوسط العالمية
ّ
( )Cambridge IGCSE + Person Edexcelوهو أحد أشهر المؤهالت الدولية التي تحظى باعتراف الجامعات الرائدة على مستوى العالم .يقوم
المنهج على المعيار العالمي للتعليم ،وهو مقسم على أربع مراحل دراسية :االبتدائية ،والثانوية األولية ،والثانوية العليا والمرحلة المتقدمة .وقد
حصلت مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية على االعتماد األكاديمي من جامعة كامبردج العريقة لتدريس المواد العلمية وعقد االختبارات
النظرية والعملية باإلضافة إلى االعتماد األكاديمي من منظمة أدفانسد (.)AdvancED
هذا وتعتمد المدارس على المنهج الخاص بالشهادة الثانوية البريطانية (الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي  )IGCSEحيث تق ّدم خدماتها
للطالب والطالبات من المستوى األول وحتى المستوى الثامن ( )G8-G1بما يتوافق مع متطلبات المنهج األمريكي والمنهج البريطاني ويختار
الطالب والطالبات بعد ذلك إكمال خطتهم التعليمية من المستوى التاسع وحتى المستوى الثاني عشر ( )G12-G9وفق إحدى المنهجين لدخول
اختبارات  IGCSبمستوياتها المختلفة ( )A/ AS /O levelsوكذلك اختبارات األمريكية  .SAT I & SAT IIوتشمل المواد العلمية المقدمة الرياضيات
والعلوم وفنون اللغة والدراسات االجتماعية والحاسب اآللي وغيرها ،باإلضافة إلى مواد اللغة العربية.



المنهج الفرنسي
وهو المنهج المد ّرس في مدارس السليمانية العالمية ،حيث يتم تدريس المنهج الفرنسي من مرحلة الروضة وحتى المستوى الثاني عشر
( )G12-KG1وفق متطلبات وزارة التعليم الفرنسية .وباستثناء المدرسة الفرنسية التابعة للسفارة الفرنسية في المملكة ،تع ّد مدارس السليمانية
العالمية أول مدرسة ُرخّ ص لها بتدريس المنهج الفرنسي للمستوى التاسع وحتى المستوى الثاني عشر ( )G9-G12بنين في منطقة الرياض .وقد
حصلت المدارس على شهادة من المركز الدولي للدراسات التربوية (( )le Centre international d'études pédagogiques - CIEPوهي مؤسسة
حكومية للتعليم والتدريب التعاوني داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحوث الفرنسية مسؤولة عن جودة تعليم اللغة الفرنسية) تؤكد
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قيام مدارس السليمانية العالمية بتدريس المنهج الفرنسي وفق معايير الجودة المعتمدة من المركز الدولي للدراسات التربوية ( )CIEPللسفارة
الفرنسية في المملكة العربية السعودية .حيث تج ّهز مدارس السليمانية العالمية طالبها الجتياز امتحانات وزارة التعليم الفرنسية لنيل شهادات
ثالث متوسط وثالث ثانوي من فرنسا.


المنهج الهندي
لقسمي البنين والبنات ،حيث يتم
وهو المنهج المد ّرس في مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية
ّ
تدريس المنهج الهندي وفق منهج المجلس المركزي للتعليم الثانوي ( )CBSEوهو مجلس خاص بالتعليم للمدارس الحكومية والخاصة يعمل تحت
إدارة الحكومة الهندية .ويشتمل المنهج على نطاق واسع من المواد العلمية بما فيها مواد تعليم اللغة اإلنجليزية واللغة الهندية والرياضيات
والعلوم بأنواعها والفنون والتربية البدنية ومجموعة من اللغات األخرى مثل الفرنسية والتيلوغو والكانادا والمالياالمية واألردية ،يختار الطالب
لغتين منها باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية .وهو مقسم على خمس مراحل دراسية :المرحلة ما قبل االبتدائية (الحضانة ورياض األطفال)،
واالبتدائية ،والمتوسطة ،والثانوية ،والثانوية العليا.



المنهج المصري
لقسمي البنين والبنات ومتاح من الصف األول وحتى الصف الثاني ثانوي ،حيث
وهو المنهج المد ّرس في مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا
ّ
حصلت الشركة على موافقة وزارة التعليم لتدريس المنهج المصري للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م) تحت إشراف
الملحق الثقافي المصري في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم األهلي بمنطقة الرياض .حيث يدرس الطالب والطالبات جميع المقررات
الدراسية وفق المنهج المعتمد في جمهورية مصر العربية (بما في ذلك مواد الرياضيات والعلوم بأنواعها) باستثناء مواد التربية اإلسالمية
والدراسات االجتماعية التي تُدرس وفق المنهج الوطني السعودي حسب اشتراطات وزارة التعليم .وحال ًيا ،يمكن للطالب والطالبات من الجالية
المصرية فقط االلتحاق للدراسة في هذا المنهج.
جدير بالذكر أن المنهج المصري يعتبر من المناهج التي تد ّرس في المدارس األجنبية وفق الئحة المدارس األجنبية .إال أن وزارة التعليم قد
منحت موافقة للشركة على أن يُضم هذا المنهج كمسار ضمن مظلة التعليم األهلي المد ّرس في مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا بحيث يُعامل
كمنهج مستقل عن المنهج الوطني السعودي إال أنه كما بتاريخ هذه النشرة ال يعتبر مدرسة أجنبية مستقلة بذاته .وبنا ًء عليه،كما بتاريخ هذه
النشرة يتم احتساب إيرادات المنهج المصري ضمن إيرادات مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرغ إشبيليا.

4 444444444خدمات النقل

حرصا من الشركة على تقديم خدمات متكاملة وتوفير كافة سبل الراحة لعمالئها من الطالب والطالبات وأولياء أمورهم ،تق ّدم الشركة خدمات نقل
ً
الطالب والطالبات من المدارس وإليها برسوم سنوية محددة في جميع مجمعاتها التعليمية (فيما عدا مجمع مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية
والتي يتم توفير خدمات النقل فيها بالتعاقد مع طرف ثالث) ،ولدى الشركة وشركاتها التابعة أسطولاً يضم أكثر من مائتين ( )200حافلة مخصصة لنقل
الطالب والطالبات من المجمعات التعليمية وإليها .وقد بلغت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة من خدمات النقل ما نسبته  %3.6و %3.2و %3.0تقري ًبا
من إجمالي اإليرادات في السنوات المالية 2016م و2017م و2018م ،على التوالي.
4 444444444مركز اللغة اإلنجليزية

تتميز الشركة بتملكها مركزًا للغة اإلنجليزية معتمد من المجلس الثقافي البريطاني لعقد اختبار اآليلتس المعياري ( )IELTSللغة اإلنجليزية ،ومعتمد من
مركز كامبردج لتقييم اللغة ( )Cambridge English Language Assessmentلعقد اختبارات كامبردج لتقييم اللغة اإلنجليزية.
اعتمد مركز تقييم اللغة اإلنجليزية في جامعة كامبردج شركة عطاء التعليمية (ممثلة في مركز اللغة اإلنجليزية) كمركز معتمد لعقد عدد من اختبارات
كامبردج لتقييم اللغة اإلنجليزية ومنح مؤهالت معتمدة منها بهذا الخصوص في عام 2014م ،وهي اختبارات معترف بها حول العالم تهدف إلى تحسين
المهارات اللغوية لدى المشتركين .وقد تم اعتماد الشركة لتقديم مؤهالت كامبردج التالية "key for Schools" :و" "Preliminary for Schoolsو""First for Schools
و" "Startersو" "Moversو" ."Flyersكما عقدت الشركة شراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في عام 2017م تم بموجبها اعتماد شركة عطاء التعليمية (ممثلة
في مركز اللغة اإلنجليزية) كمركز معتمد الختبارات اآليلتس (.)IELTS
وقد بدأت الشركة مؤخ ًرا في تقديم عدد من الدورات في اللغة اإلنجليزية برسوم محددة ،منها ما هو عام ومنها ما هو متخصص ومنها ما يهدف لإلعداد
المشتركين الختبارات اآليلتس ( .)IELTSويستهدف المركز تقديم خدماته لطالب وطالبات مدارس الشركة ومنسوب ّيها من الموظفين والموظفات والغير
من خارج المدارس.
جدير بالذكر أن الشركة تع ّد المنشأة التعليمية الوحيدة التي تحظى بهذا االمتياز على مستوى المملكة العربية السعودية .وقد تم افتتاح المركز في عام
2012م إال أن أنشطته ال زالت طور التطوير وال يع ّد المركز جز ًءا جوهر ًيا من أعمال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
4 444444444أنشطة وبرامج إثرائية

تحرص الشركة على توفير بيئة مدرسية جاذبة لطالبها وتوفير كافة اإلمكانات الالزمة إلثرائهم معرف ًيا ،حيث تنظم مدارس الشركة برامج متنوعة برسوم
محددة تهدف إلى تقديم مادة علمية إثرائية للراغبين في االستزادة في أحد الجوانب العلمية أو تطوير مهارات معينة .فباإلضافة إلى الحصص األسبوعية
المقررة ضمن الجدول الدراسي لتدريب الطالب على اختبارات القدرات والتحصيل ،توفر الشركة لطالبها برامج تدريبية متخصصة في هذين االختبارين
برسوم محددة تُعقد خارج أوقات عمل المدارس.
باإلضافة إلى اهتمام الشركة في الجانب التعليمي لطالبها ،تحرص الشركة على توفير بيئة مدرسية تساهم في بناء شخصية الطالب وإكسابه مهارات
جديدة في الجوانب األخرى ،حيث تنظم الشركة برامج للتدريب على السباحة والفروسية وأنشطة رياضية مسائية أخرى .كما تنظم بين الحين واآلخر
برامج للتدريب على المهارات الحياتية مثل القيادة واإللقاء والحوار والتواصل االجتماعي والتفكير االبداعي.
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جدير بالذكر أن الشركة تنظم خالل فترة الصيف ٍ
نواد صيفية تحت إشراف وزارة التعليم تتضمن برامج علمية وثقافية ورياضية متنوعة تسعى من ورائها
منسوبي مدارس
إلى الجمع بين الترفيه واستثمار أوقات الطالب والطالبات بما يعود بالنفع عليهم .وتستهدف هذه البرامج الصيفية الطالب والطالبات من
ّ
الشركة ومن خارجها .وقد حصلت بعض النوادي الصيفية التابعة لمدارس الشركة على مدى السنوات الماضية على تصنيف ممتاز من وزارة التعليم مقارنة
بغيرها من النوادي في المنطقة ،كما حصلت على المركز الثاني ألفضل تقرير إعالمي مص ّور لألندية الموسمية مما يعكس جودة هذه البرامج ودورها
اإليجابي في استثمار الجيل الناشئ.

4 44444الرسوم
تعتبر الرسوم الدراسية هي المصدر الرئيسي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة ،ويتبعها الرسوم الخاصة بخدمات النقل التي توفرها للطالب
والطالبات .وفيما يلي بيان الرسوم الدراسية الخاصة بمجمعات التعليم األهلي والتعليم األجنبي ورسوم النقل للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق
2018م2019/م) موضحة بالريال السعودي.
( لودجلااالاجلاالرسوم الدراسية لمجمعات التعليم األهلي وروضة الر ّواد (إسكان البحرية) للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)
االزدهار

الروابي

المنصورة

األندلس

إشبيليا

مدارس الفكر
األهلية

مدارس
النخبة
التعليمية*

روضة الر ّواد
(إسكان
البحرية)

الروضة
التمهيدي
(التعلم الذاتي)

بنين/بنات

18.000

13.000

8.000

9.500

12.000

10.000

5.500

8.000

رياض األطفال
(املنتسوري)

بنين/بنات

23.000

-

-

-

-

-

-

-

االبتدائي
(املسار املطور
املكثف)

بنين/بنات

21.500

-

-

-

-

-

-

-

االبتدائي
(املسار املطور
ومسار حتفيظ
القرآن الكرمي)

بنين

19.000

14.000

10.000

11.500

13.500

12.000

الصف األول
6.500

-

بنات

19.000

14.000

9.500

11.500

13.500

13.000

بنين

22.000

16.000

11.500

12.000

14.750

14.000

7.500

بنات

22.000

16.000

11.500

13.000

14.750

15.000

8.500

بنين

24.000

19.500

14.000

16.000

18.750

17.000

الصف األول
9.500

بنات

24.000

19.500

14.000

17.000

18.750

-

المرحلة

القسم

مدارس الر ّواد األهلية

الصف
الثاني وحتى
السادس
7.000
الصف األول
7.000

-

الصف
الثاني وحتى
السادس
8.000
املتوسط
الثانوي

-

الصف الثاني
10.000
الصف الثالث
10.500
الصف األول
10.500
الصف الثاني
11.000
الصف الثالث
11.500
المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركة النخبة التعليمية التابعة للشركة.
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-

( لودجلااالاجلاالرسوم الدراسية لمجمعات التعليم األجنبي للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م) بالريال السعودي

(المنهج
األمريكي)

مدارس الشرق
األوسط
(المنهج
البريطاني)

مدارس
السليمانية
العالمية
(المنهج
الفرنسي)

مدارس الشرق
األوسط
الجديدة
(المنهج
الهندي)

مدارس الشرق
األوسط
الحديثة
(المنهج
الهندي)

مدارس

مدارس الر ّواد فرع إشبيليا
(المنهج المصري)

مدارس ر ّواد
إشبيليا
(المنهج
األمريكي)

عربي

لغات

حضانة

14.000

14.500

12.500

6.600

5.040

20.000

8.000

8.000

روضة أولية

14.000

15.500

12.500

6.600

5.670

20.000

روضة عليا

14.000

15.500

12.500

7.200

6.000

20.000

مستوى 1

16.000

16.000

14.500

7.800

6.900

22.000

مستوى 2

16.000

16.000

14.500

7.800

6.900

22.000

مستوى 3

16.000

16.000

14.500

7.800

6.900

22.000

مستوى 4

16.000

16.000

14.500

7.800

6.900

22.000

مستوى 5

16.000

16.000

14.500

7.800

6.900

22.000

مستوى 6

16.000

16.000

15.500

9.600

7.500

22.000

مستوى 7

18.500

17.500

15.500

9.600

7.500

24.000

مستوى 8

18.500

17.500

15.500

9.600

7.500

24.000

مستوى 9

18.500

17.500

15.500

10.800

7.500

24.000

مستوى 10

21.500

20.000

19.500

10.800

7.500

-

مستوى 11

21.500

20.000

19.500

10.800

10.000

-

مستوى 12

21.500

20.000

19.500

10.800

10.000

-

العروبة*

9.000

8.000

10.000

9.500

11.000

10.500

13.000

12.000

المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية التابعة للشركة.

( لودجلااالاجلارسوم النقل للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م) بالريال السعودي
رحلتين

رحلة واحدة

المجمع

ت.
1

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار

4.000

3.000

2

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي

3.000

2.000

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة

3.000

2.000

4

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا

3.000

2.000

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس

3.000

2.000

6

مدارس الفكر األهلية

3.000

2.000

2.500

1.500

1.200

1.000

3.250

2.250
2.000
1.800

التعليمية*

7

مدارس النخبة

8

روضة الر ّواد

9

مدارس العروبة

10

مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية

3.000

11

مدارس الشرق األوسط العالمية

3.000

11
12

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

13

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

14

مدارس السليمانية العالمية

العالمية*

رحالت قصيرة 2.520
رحالت طويلة 2.820

المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركات تابعة للشركة.
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-

-

-

3.000

1.800

( لودجلااالاجلامتوسط صافي الرسوم الدراسية (بعد الخصومات) لمجمعات الشركة للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)
ت.

صافي الرسوم الدراسية

المجمع

1

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار

19.405

2

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي

14.076

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة

10.589

4

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا

10.078

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس

12.293

6

مدارس الفكر األهلية

13.434

7

مدارس النخبة

التعليمية*

8.100

8

مدارس العروبة

العالمية*

15.348

9

مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية

13.824

10

مدارس الشرق األوسط العالمية

14.558

11

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

4.188

12

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

3.560

13

مدارس السليمانية العالمية

13.553

المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركات تابعة للشركة.

4- 444المجمعات التعليمية
بدأت الشركة مسيرتها نحو الريادة في قطاع التعليم في عام 1991م من مجمع مدارس الر ّواد األهلية (فرع االزدهار حال ًيا) ،وقامت بتوسيع أعمالها
عال من الجودة والكفاءة بمساحة إجمالية تبلغ 199.038
خالل سنوات إلى أن أصبحت تشغّل ثالثة عشر مجم ًعا تعليم ًيا في منطقة الرياض على مستوى ٍ
مت ًرا مرب ًعا وبطاقة استيعابية تبلغ  35.616طال ًبا وطالبة كما في تاريخ  31يناير 2019م .وفيما يلي ملخص المعلومات األساسية حول المجمعات التابعة
للشركة:
( لودجلااالاجلاملخص المعلومات األساسية للمجمعات التعليمية التابعة للشركة كما في تاريخ 2019/01/31م
الطاقة
االستيعابية
لمدارس تدرج
(طالبـ/ـة)

نسبة
التشغيل –
تدرج***

1

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

60.600

تعليمي – ملكية
مشتركة مع
جمعية البر
الخيرية والمركز
الخيري لتحفيظ
القرآن الكريم

245

3.910

6.125

%63.84

-

-

2

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

15.000

تعليمي – مملوك
للشركة

174

2.631

4.350

%60.48

-

-

3

مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة

14.225

تعليمي – مملوك
للشركة

115

1.993

2.875

%69.32

-

-

4

مدارس الر ّواد األهلية
فرع إشبيليا

18.562

تعليمي – مملوك
للشركة

175

2.698

4.375

%61.67

-

-

5

مدارس الر ّواد األهلية
فرع األندلس

12.100

تعليمي – مملوك
للشركة

64

1.049

1.600

%65.56

-

-

6

مدارس الفكر األهلية

9.600

غير تعليمي –
مستأجر

49

640

980

%65.31

980

%65.31

7

مدارس النخبة

التعليمية*

11.046

غير تعليمي –
مستأجر

46

668

920

%72.61

920

%72.61

8

مدارس العروبة

العالمية*

19.485

تعليمي –
مستأجر

142

2.870

3.550

%80.85

-

-

ت.

المجمع

المساحة
(م)2

ملكية العقار **

عدد
عدد الطالب
الفصول
والطالبات
(فصل)
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الطاقة
االستيعابية
الفعلية
(طالبـ/ـة)

نسبة
التشغيل
الفعلية
***

****

الطاقة
االستيعابية
لمدارس تدرج
(طالبـ/ـة)

نسبة
التشغيل –
تدرج***

9

مدارس ر ّواد إشبيليا
العالمية

9.240

تعليمي – مملوك
للشركة

108

256

2.700

%9.48

-

-

10

مدارس الشرق األوسط
العالمية

4.558

غير تعليمي –
مستأجر

103

1.948

2.060

%94.56

1.791

%108.76

11

مدارس الشرق األوسط
الجديدة العالمية

7.981

غير تعليمي –
مستأجر

233

4.290

4.660

%92.06

2.000

%214.50

12

مدارس الشرق األوسط
الحديثة العالمية

14.000

تعليمي –
مستأجر

142

3.121

3.550

%87.92

-

-

13

مدارس السليمانية
العالمية

2.641

غير تعليمي –
مستأجر

44

670

880

%76.14

800

%83.75

199.038

-

1.640

26.744

38.625

-

35.616

-

المجمع

ت.

اإلجمالي

المساحة
(م)2

ملكية العقار **

عدد
عدد الطالب
الفصول
والطالبات
(فصل)

الطاقة
االستيعابية
الفعلية
(طالبـ/ـة)

نسبة
التشغيل
الفعلية
***

****

المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركات تابعة للشركة.

** لمزيد من التفاصيل حول العقارات المملوكة للشركة وعقود استئجار العقارات ،الرجاء مراجعة القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة.

*** النسب المذكورة هي أرقام تقريبية.

**** تخضع كل من مدارس الفكر األهلية ومدارس النخبة التعليمية ومدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس السليمانية العالمية لبرنامج تدرج وتم
احتساب الطاقة االستيعابية المذكورة وفق ما هو مقرر ومسموح لهذه المدارس في البرنامج (ولمزيد من المعلومات حول برنامج تدرج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي 3-6-4من هذا القسم).

4 44444وصف المجمعات
تقع جميع المجمعات التعليمية التابعة للشركة في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية .وقد تم اختيار مواقعها الجغرافية بعناية وبعد دراسة
متأنية لمتطلبات السوق وبما يتوافق مع خطة الشركة وأهدافها االستراتيجية .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تبلغ إجمالي مساحة المجمعات التابعة للشركة
 199.038مت ًرا مرب ًعا تتراوح مساحة كل منها بين حوالي  2.641مت ًرا مرب ًعا إلى  60.600مت ًرا مرب ًعا ،وتحتوي على  1.640فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية
تبلغ  35.616طال ًبا وطالبة للمجمعات مجتمعة (ولمزيد من المعلومات حول الطاقة االستيعابية للمجمعات ،الرجاء مراجعة الجدول " 27-4ملخص
المعلومات األساسية للمجمعات التعليمية التابعة للشركة كما في تاريخ 2019/01/31م" في هذا القسم) ،بينما بلغ العدد الفعلي للطالب والطالبات
المسجلين  26.744طال ًبا وطالبة كما في تاريخ  31يناير 2019م .وفيما يلي معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه المجمعات:
الرواد األهلية فرع االزدهار
4 4444444مدارس
ّ

يعود تاريخ افتتاح مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار بمبناه الحالي إلى عام 1995م ،وهو أول فرع لمدارس الشركة .حيث بدأت الشركة تقديم
مبان مستأجرة في حي المغرزات بمدينة الرياض قبل أن تنتقل إلى المبنى التعليمي الحالي الواقع في حي االزدهار
خدماتها التعليمية في عام 1991م من ٍ
بمدينة الرياض على طريق الحسين بن علي في عام 1995م .يقع المجمع على أرض مملوكة للشركة ملكية مشتركة مع كل من جمعية البر الخيرية والمركز
الخيري لتحفيظ القرآن وعلومه بموجب اتفاقيات مشاركة في عام 1418هـ حيث تمتلك جمعية البر الخيرية والمركز الخيري لتحفيظ القرآن وعلومه
نسبة ثالثون ( )%30لكل منهما في عقار مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار .وتقوم الشركة باستئجار ملكية كل من جمعية البر الخيرية والمركز
الخيري لتحفيظ القرآن وعلومه بموجب عقود إيجار (ولمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة وشركاتها التابعة الرجاء مراجعة
القسم الفرعي "6-12ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة) .وقد قامت الشركة بتطوير مجمع
مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار الحالي والذي يع ّد من أكبر المجمعات التعليمية مساح ًة في المملكة .تبلغ المساحة اإلجمالية للمجمع  60,600مت ًرا
مرب ًعا ويحتوي على  245فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  6,125طال ًبا وطالبة.
لقسمي البنين والبنات وفق المنهج الوطني السعودي
يقدم المجمع خدمات التعليم األهلي للمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية
ّ
بمساريه :المسار المطور ومسار تحفيظ القرآن الكريم ،ويقدم خدمات التعليم لمرحلة رياض األطفال وفق المنهج المنتسوري ومنهج التعلم الذاتي .كما
لمنسوبي المدارس وغيرهم التسجيل فيها .كما تقوم الشركة بتشغيل روضة مدارس الر ّواد األهلية فرع
يتوفر في المجمع حضانة مجهزة بالكامل يمكن
ّ
إسكان البحرية التي تحتسب ضمن إيرادات مج ّمع مدارس الرواد األهلية فرع االزدهار .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين
للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  3.910طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  352معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة
وبمساعدة كادر إداري يتكون من  107إدار ًيا وإدارية.
الرواد األهلية فرع الروابي
4 4444444مدارس
ّ

يعود تاريخ افتتاح مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي إلى عام 1985م باسم مدارس بدر األهلية ،وذلك قبل أن يتم االستحواذ عليها من قبل الشركة في
عام 2008م ويتم تعديل اسمها إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي (ولمزيد من المعلومات حول شراء مدارس بدر األهلية ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي
" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مملوكة للشركة في حي الروابي بمدينة الرياض على طريق الربيع الحارثي
المتفرع من شارع اإلمام الشافعي بمساحة إجمالية تبلغ  15.000مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  174فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  4.350طال ًبا وطالبة.
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لقسمي البنين والبنات وفق
يقدم المجمع خدمات التعليم األهلي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال وانتها ًء بالمرحلة الثانوية
ّ
مبنى مستقل في قسم البنين
المنهج الوطني السعودي بمساريه :المسار المطور مسار تحفيظ القرآن الكريم ،ويد ّرس مسار تحفيظ القرآن الكريم في
ً
لمنسوبي المدارس وغيرهم التسجيل فيها .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد
وآخر في قسم البنات .كما يتوفر في المجمع حضانة مجهزة بالكامل يمكن
ّ
الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  2.631طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  195معل ًما ومعلمة من
ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  75إدار ًيا وإدارية.
الرواد األهلية فرع المنصورة
4 4444444مدارس
ّ

يعود تاريخ افتتاح مجمع مدارس الر ّواد فرع المنصورة إلى عام 1995م ،باسم مدارس النخبة فرع المنصورة ،وذلك قبل أن يتم االستحواذ على شركة
النخبة التعليمية في عام 2008م ويتم تعديل اسمها إلى مدارس النخبة فرع المنصورة .وقد قامت الشركة بتطوير مبنى مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع
المنصورة الحالي على أرض مملوكة للشركة كانت قد اشترتها في عام 2011م ،حيث بدأت في إنشاء المجمع في عام 2012م وتم افتتاحه بشكل جزئي في
عام 2013م ونقل طالب مدارس النخبة فرع المنصورة (وإغالقها فيما بعد) إليه بشكل كامل في عام 2014م .وتمت توسعة المجمع الح ًقا في عام 2017م.
يقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ  14.225مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  115فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  2.875طال ًبا وطالبة.
لقسمي البنين والبنات وفق
يقدم المجمع خدمات التعليم األهلي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال وانتها ًء بالمرحلة الثانوية
ّ
المنهج الوطني السعودي .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)
 1.993طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  151معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  26إدار ًيا وإدارية.
الرواد األهلية فرع إشبيليا
4 4444444مدارس
ّ

قامت الشركة بتطوير مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا على أرض مملوكة للشركة كانت قد اشترتها في عام 2012م وبدأت بإنشاء المجمع في
عام 2015م والذي تم افتتاحه بشكل جزئي في عام 2017م وسيتم االفتتاح بشكل كامل في العام المالي 2019م .يقع المجمع في حي إشبيليا بمدينة
الرياض على طريق عبد اهلل بن قيس تقاطع طريق البحر الميت على مساحة إجمالية تبلغ  18.562مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  175فصلاً دراس ًيا بطاقة
استيعابية تبلغ  4.375طال ًبا وطالبة.
لقسمي البنين والبنات
يقدم المجمع خدمات التعليم األهلي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال وانتها ًء بالمرحلة الثانوية
ّ
وفق المنهج الوطني السعودي للمسار العام والمنهج المصري .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي
1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  2.698طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  210معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري
يتكون من  49إدار ًيا وإدارية.
الرواد األهلية فرع األندلس
4 4444444مدارس
ّ

يعود تاريخ افتتاح مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس إلى عام 2004م باسم مدارس جرير األهلية ،وذلك قبل أن تنتقل ملكيتها من أحمد بن ناصر
المتعب (أحد كبار المساهمين) إلى الشركة باالندماج الذي تم بين مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس
الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية في الشركة في عام 2015م وتم تعديل اسمها
بعد ذلك إلى مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس (ولمزيد من المعلومات حول االندماج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس
المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مملوكة للشركة في حي األندلس بمدينة الرياض على طريق أبو موسى األشعري بمساحة إجمالية تبلغ
 12.100مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  64فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  1.600طال ًبا وطالبة.
لقسمي البنين والبنات وفق
يقدم المجمع خدماته التعليمية لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال وانتها ًء بالمرحلة الثانوية
ّ
المنهج الوطني السعودي للمسار العام .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق
2018م2019/م)  1.049طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  85معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  30إدار ًيا وإدارية.
4 4444444مدارس الفكر األهلية
تم افتتاح مجمع مدارس الفكر األهلية في عام 2003م الذي كان آنذاك مملو ًكا ألحمد بن ناصر المتعب (أحد كبار المساهمين) قبل أن تنتقل ملكيته إلى
الشركة باالندماج الذي تم بين مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية
ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية والشركة في عام 2015م (ولمزيد من المعلومات حول االندماج ،الرجاء مراجعة
القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مستأجرة في حي الرحمانية بمدينة الرياض على طريق
الوسيطي بمساحة إجمالية تبلغ  9.600مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  49فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  980طال ًبا وطالبة.
يقدم المجمع خدمات التعليم األهلي للمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لقسم البنين والمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة لقسم
البنات وفق المنهج الوطني السعودي للمسار العام .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ
(الموافق 2018م2019/م)  640طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  46معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  17إدار ًيا
وإدارية.
4 4444444مدارس النخبة التعليمية
تم افتتاح مجمع مدارس النخبة التعليمية في عام 1982م وهو مجمع مملوك لشركة النخبة التعليمية التابعة للشركة والمملوكة لها بالكامل من خالل
االستحواذ على كامل رأس المال الذي تم في عام 2008م (ولمزيد من المعلومات حول شركة النخبة التعليمية ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 3-4هيكل
الشركة" من هذا القسم) .يقع المجمع على أراض مستأجرة في حي الريان بمحافظة الخرج على طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز بمساحة إجمالية
تبلغ  11.046مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  46فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  920طال ًبا وطالبة.
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لقسمي البنين والبنات وفق
يقدم المجمع خدمات التعليم األهلي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال وانتها ًء بالمرحلة الثانوية
ّ
المنهج الوطني السعودي للمسار العام .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق
2018م2019/م)  668طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  48معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  10إدار ًيا وإدارية.
4 4444444مدارس العروبة العالمية
تم افتتاح مجمع مدارس العروبة العالمية في عام 1998م وهو مجمع مملوك لشركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية التابعة للشركة والمملوكة لها
بالكامل من خالل االستحواذ على كامل رأس المال الذي تم في عام 2014م (ولمزيد من المعلومات حول شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية،
الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 3-4هيكل الشركة" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مستأجرة في حي الرفيعة بمدينة الرياض على طريق محمد
بن صاعد بمساحة إجمالية تبلغ  19.485مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  142فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  3.550طال ًبا وطالبة.
لقسمي
يقدم المجمع خدمات التعليم األجنبي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثاني عشر ()12 Grade
ّ
البنين والبنات وفق المنهج األمريكي تتمتع مدارس العروبة العالمية باالعتماد األكاديمي من منظمة أدفانسد ( )AdvancEDالعالمية .وكما في  31يناير
2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  2.870طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من 209
معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  121إدار ًيا وإدارية.
رواد إشبيليا العالمية
4 4444444مدارس ّ

قامت الشركة بتطوير مجمع مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية الذي تم افتتاحه في عام 2018م .يقع المجمع على أرض مملوكة للشركة في حي إشبيليا بمدينة
الرياض على طريق عبد اهلل بن قيس تقاطع طريق البحر الميت على مساحة إجمالية تبلغ  9.240مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  108فصلاً دراس ًيا بطاقة
استيعابية تبلغ  2.700طال ًبا وطالبة.
لقسمي البنين والبنات.
يقدم المجمع خدمات التعليم األجنبي وفق المنهج األمريكي من مرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثامن ()8 Grade
ّ
وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  256طال ًبا وطالبة يتلقون
تعليمهم من  68معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  12إدار ًيا وإدارية.
4 4-444444مدارس الشرق األوسط العالمية
منهج أجنبي في المملكة العربية
تم افتتاح مجمع مدارس الشرق األوسط العالمية في عام 1998م وهي إحدى المدارس األولى التي يُرخّ ص لها بتدريس ٍ
السعودية ،حيث حصل مؤسسها أحمد بن ناصر المتعب على الترخيص رقم  1من وزارة التعليم الذي يسمح له بتدريس المنهج البريطاني والهندي بد ًءا
من العام الدراسي 1425/1424هـ (الموافق 2003م2004/م) .وقد كان المجمع منذ تأسيسه مملو ًكا ألحمد بن ناصر المتعب (أحد كبار المساهمين)
قبل أن تنتقل ملكيته إلى الشركة باالندماج الذي تم بين مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق
األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية وشركة عطاء التعليمية في عام 2015م (ولمزيد من
المعلومات حول االندماج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مستأجرة في حي
السليمانية بمدينة الرياض على طريق عبدالرحمن آل الشيخ بمساحة إجمالية تبلغ  4.558مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  103فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية
فعلية تبلغ  2.060طال ًبا وطالبة إال أن الطاقة االستيعابية المحددة لها حسب برنامج تدرج تبلغ  1791طال ًبا وطالبة (ولمزيد من المعلومات حول برنامج
تدرج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي  3-6-4من هذا القسم).
لقسمي
يقدم المجمع خدمات التعليم األجنبي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثاني عشر ()12 Grade
ّ
البنين والبنات وفق المنهج البريطاني والمنهج األمريكي .تتمتع مدارس الشرق األوسط العالمية باالعتماد األكاديمي من منظمة أدفانسد ()AdvancED
العالمية وشهادة اعتماد من مجلس بيرسون إيديكسل ( )Pearson Edexcel Boardوشهادة اعتماد من منظمة مجلس الكلية ( .)College Boardوكما في 31
يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  1.948طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من
 211معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  31إدار ًيا وإدارية.
4 4-444444مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية
منهج أجنبي في المملكة
تم افتتاح مجمع مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية في عام 2008م وهي إحدى المدارس األولى التي يُرخّ ص لها بتدريس ٍ
العربية السعودية ،حيث حصل مؤسسها أحمد بن ناصر المتعب على الترخيص رقم  1من وزارة التعليم الذي يسمح له بتدريس المنهج الهندي بد ًءا من العام
الدراسي 1425/1424هـ (الموافق 2003م2004/م) .وقد كان المجمع منذ تأسيسه مملو ًكا ألحمد بن ناصر المتعب (أحد كبار المساهمين) قبل أن تنتقل
ملكيته إلى الشركة باالندماج الذي تم بين مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة
العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية والشركة في عام 2015م (ولمزيد من المعلومات حول االندماج ،الرجاء
مراجعة القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مستأجرة في حي السليمانية بمدينة الرياض على
طريق جعفر بن أبي طالب بمساحة إجمالية تبلغ  7.981مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  233فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية فعلية تبلغ  4.660طال ًبا وطالبة إال
أن الطاقة االستيعابية المحددة لها حسب برنامج تدرج تبلغ  2.000طال ًبا وطالبة بحد أقصى (ولمزيد من المعلومات حول برنامج تدرج ،الرجاء مراجعة
القسم الفرعي 3-6-4من هذا القسم).
يقدم خدمات التعليم األجنبي وفق المنهج الهندي بد ًءا من الحضانة ( )Nurseryومرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثاني عشر ()12 Grade
لقسمي البنين والبنات .تتمتع مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية باالعتماد األكاديمي من جامعة كامبردج العريقة لتدريس المواد العلمية وعقد
ّ
االختبارات النظرية والعملية .وتتبع المدارس المجلس المركزي الهندي للتعليم الثانوي ( ،)Central Board of Secondary Education - CBSEوقد حصلت
على تقييم "ممتاز" من المجلس المركزي الهندي للتعليم الثانوي ( )CBSEللعام 2017م2018/م .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات
المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  4.290طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  339معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة
والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  26إدار ًيا وإدارية.
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4 4-444444مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية
تم افتتاح مجمع مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية في عام 2012م الذي كان آنذاك مملو ًكا ألحمد بن ناصر المتعب (أحد كبار المساهمين) قبل
أن تنتقل ملكيته إلى الشركة باالندماج الذي تم بين مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط
الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية والشركة في عام 2015م (ولمزيد من المعلومات حول
االندماج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 2-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مستأجرة في حي الروضة بمدينة
الرياض بمساحة إجمالية تبلغ  14.000مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  142فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية تبلغ  3.550طال ًبا وطالبة.
(Grade

يقدم المجمع خدمات التعليم األجنبي وفق المنهج الهندي بد ًءا من الحضانة ( )Nurseryومرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثاني عشر
لقسمي البنين والبنات .تتمتع مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية باالعتماد األكاديمي من جامعة كامبردج العريقة لتدريس المواد العلمية وعقد
)12
ّ
االختبارات النظرية والعملية .وتتبع المدارس المجلس المركزي الهندي للتعليم الثانوي ( .)CBSEوكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات
المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)  3.121طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  210معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة
والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  21إدار ًيا وإدارية.
4 4-444444مدارس السليمانية العالمية
تم افتتاح مجمع مدارس السليمانية العالمية في عام 2003م2004/م باسم "مدارس الشرق األوسط العالمية" قبل أن يتم تغيير اسمه إلى "مدارس
السليمانية العالمية" وقد كان مجمع آنذاك مملو ًكا لمؤسسه أحمد بن ناصر المتعب (أحد كبار المساهمين) قبل أن تنتقل ملكيته إلى الشركة باالندماج
الذي تم بين مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية
العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية والشركة في عام 2015م (ولمزيد من المعلومات حول االندماج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي2-4
"تاريخ الشركة وتطور رأس المال" من هذا القسم) .يقع المجمع على أرض مستأجرة في حي السليمانية بمدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 2.641
مت ًرا مرب ًعا ويحتوي على  44فصلاً دراس ًيا بطاقة استيعابية فعلية تبلغ  880طال ًبا وطالبة إال أن الطاقة االستيعابية المحددة لها حسب برنامج تدرج تبلغ
 800طال ًبا وطالبة بحد أقصى (ولمزيد من المعلومات حول برنامج تدرج ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي 3-6-4من هذا القسم).

لقسمي
يقدم المجمع خدمات التعليم األجنبي لجميع مراحل التعليم العام بد ًءا من مرحلة رياض األطفال ( )KGوحتى المستوى الثاني عشر ()12 Grade
ّ
البنين والبنات وفق المنهج الفرنسي .وكما في  31يناير 2019م ،بلغ عدد الطالب والطالبات المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق
2018م2019/م)  670طال ًبا وطالبة يتلقون تعليمهم من  75معل ًما ومعلمة من ذوي الخبرة والكفاءة وبمساعدة كادر إداري يتكون من  14إدار ًيا وإدارية.

4 44444البيئة المدرسية
تسعى الشركة لتهيئة بيئة مدرسية فريدة من نوعها تكون جاذبة ومحفّزة لمنسوبي المدارس من الطالب والمعلمين واإلداريين ،وتهتم الشركة بشكل خاص
بجودة مرافق مدارسها وكفاءة كادرها التعليمي من الناحية التعليمية ،باإلضافة إلى تنظيم العديد من األنشطة والفعاليات التي تساهم في بناء شخصية
الطالب وإثرائه علم ًيا وثقاف ًيا من الناحية الشخصية واالجتماعية .وفيما يلي وصف مختصر للبيئة المدرسية داخل المجمعات.
4 4444444مرافق المدارس
تعتبر مرافق المدارس أحد المعايير المؤثرة على مدى إقبال الطالب والطالبات على االنضمام لمدارس الشركة .وقد أولت الشركة عناية خاصة لهذا
الجانب لتوفير بيئة مناسبة ترقى لمستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة حيث تم تجهيز المرافق التابعة لمجمعات الشركة بأحدث األجهزة والبرامج
لدعم األداء التعليمي ،وتقوم الشركة بأعمال صيانة وتحسينات دورية مستمرة للحفاظ على مبانيها والمرافق التابعة لها مع حرصها على االلتزام بمتطلبات
وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بسالمة المنشآت وجودتها .وتشتمل جميع المجمعات بحد أدنى على المرافق األساسية التالية:







الفصول الدراسية :تم تجهيز جميع فصول مدارس الشركة بالتقنيات الحديثة من جهاز حاسب آلي مع ملحقاته وبروجكتر وسبورات ذكية تشجع
التعليم التفاعلي داخل الفصل .كما تحتوي بعض الفصول الدراسية على البروجكتر التفاعلي.
المختبرات :تم تجهيز المختبرات العلمية في مدارس الشركة بكل ما يحتاجه الطالب والمعلم من أجهزة وأدوات ومواد مناسبة للمناهج
المقدمة لتطبيق الدروس عمل ًيا.
معامل الحاسب اآللي :تحتوي مجمعات الشركة على معامل للحاسب اآللي مجهزة بالكامل بأنظمة حديثة .وإضافة إلى ذلك ،تحتوي بعض
مجمعات الشركة على معامل خاصة للغة.
المقاصف :تخضع مقاصف مدارس الشركة لمراجعات دورية للتأكد من امتثالها الشتراطات النظافة والصحة ،وعادة ما تتعاقد الشركة مع
جهات خارجية لتشغيل مقاصفها.
المسارح :وهي مسارح متعددة األغراض مجهزة بأهم التقنيات الالزمة تخدم المجمع بالكامل.
الساحات :تحتوي مدارس الشركة على ساحات داخلية و/أو خارجية يقضي فيها الطالب أوقاتهم خارج الفصول الدراسية ويتم تنظيم بعض
األنشطة الالمنهجية فيها من ٍ
وقت آلخر.

وباإلضافة إلى المرافق األساسية المذكورة أعاله ،تحتوي بعض مدارس الشركة على مرافق إضافية تميزها عن غيرها ،منها على سبيل المثال:


النوادي العلمية:
تولي الشركة اهتما ًما كبي ًرا للبحث العلمي واالبتكار وتسعى إلعداد جيل من الطالب يكون قاد ًرا على االبتكار والتعامل مع التقنية ليسير بخطى
واثقة نحو رؤية المملكة  .2030وقد كان للشركة قدم السبق في هذا المجال إذ افتتحت في عام 1420هـ (الموافق 1999م) أول ٍ
ناد علمي
مدرسي على مستوى منطقة الرياض يهدف إلى رعاية الطالب في مجاالت العلوم المختلفة وتدريبهم على البحث العلمي وتطوير أفكارهم
لتحويلها إلى ابتكارات علمية مع التركيز على إعداد الطالب للمشاركة في المسابقات واألنشطة العلمية على مستوى الوزارة والمنشآت
التعليمية األخرى .ويحتوي على خمسة أقسام مختلفة:
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-

الورشة اإللكترونية :وهي ورشة مجهزة بكافة أجزاء ومكونات الدوائر اإللكترونية ،يتعلم فيها الطالب توصيل الدوائر اإللكترونية وتصنيعوصيانة األجهزة الكهربائية واإللكترونية.
القبة الفلكية :يتعلم فيها الطالب أساسيات علم الفلك واألجرام السماوية ويشبع رغباته في معرفة الفضاء الشاسع من خالل مرصد فلكيرقمي بالنادي ّيمكن الطالب من رؤية الكواكب واألقمار بوضوح وتتبع مساراتها.
الصناعات الكيميائية :وهي غرفة للصناعات الكيميائية يتعلم فيها الطالب تركيب العطور وصناعة الصابون والمنظفات.معمل الروبوتات :يضم العديد من أنواع الروبوتات ،حيث يتعلم الطالب مكونات الروبوت وفك الجهاز وتركيبه ثم برمجته وتشغيله.متحف الحيوانات المحنطة :وهو متحف مجهز على أحدث مستوى يضم عدد من الحيوانات من بيئات مختلفة مثل الضب والغزال من جزيرةالعرب ،والفالمنجو من أمريكا الجنوبية ،والكنغر من أستراليا ،والفهد من أفريقيا .ويهدف المتحف إلى تعريف الطالب على الحيوانات من
مختلف البيئات والتي تم تشريحها وتحنيطها من قبل الطالب من خالل دورات تدريبية في هذا المجال.

ينظم النادي العلمي عدد من الدورات في مجاالت العلوم ،مثل دورة اإللكترونيات والروبوت ودورة الصناعات الكيميائية ودورة الفلك ودورة تشريح وتحنيط
الحيوانات .وقد حقق النادي العلمي لمدارس الر ّواد األهلية المركز األول كأفضل نادي علمي على مستوى منطقة الرياض لألعوام 1421هـ – 1430هـ على التوالي.
إضافة إلى اهتمام الشركة في تطوير نواديها العلمية ،بدأت الشركة في تبني مناهج العلوم وتقنية المعلومات والهندسة والرياضيات ( ،)STEMوهي فلسفة للتعلم
قائمة على التكامل بين العلوم وتقنية المعلومات والهندسة والرياضيات ،بحيث تعتمد على التعلم المستند للمشكالت مع توظيف األساليب اإلبداعية لحلها مع
خاصا لها في بعض المجمعات التعليمية مج ّهزًا باألدوات والمواد الالزمة.
تقديم تجارب علمية تركز على ربط التعليم بالحياة اليومية .وقد أوجدت الشركة قس ًما ً


مرافق أخرى:
تحتوي بعض مدارس الشركة على مرافق إضافية غير ما سبق ذكره أعاله مثل الصاالت الرياضية في قسم البنين والورش المهنية وغرف
الموهبة ومركز اللغة العربية ومقرأة في المجمعات التي تقدم مسار تحفيظ القرآن الكريم وغيرها.

( لودجلااالاجلابيان المرافق األساسية في المجمعات التعليمية التابعة للشركة
الفصول

المختبرات

معامل
الحاسب
اآللي

المقاصف

المسارح

الساحات

النوادي
العلمية

العيادات
الطبية

مرافق
أخرى**

1

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

245

13

11

7

2

30

6

4

32

2

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

174

13

11

6

4

11

4

2

3

مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة

115

9

6

6

-

10

12

2

4

مدارس الر ّواد األهلية
فرع إشبيليا

175

10

10

6

2

6

2

2

5

مدارس الر ّواد األهلية
فرع األندلس

64

9

5

4

2

5

1

-

6

مدارس الفكر األهلية

49

5

4

4

-

3

3

-

7

مدارس النخبة
التعليمية*

46

7

5

5

2

5

1

-

8

مدارس العروبة
العالمية*

142

6

8

4

1

10

2

2

9

مدارس ر ّواد إشبيليا
العالمية

108

6

8

2

-

4

-

2

10

مدارس الشرق األوسط
العالمية

103

2

3

2

1

2

-

1

11

مدارس الشرق األوسط
الجديدة العالمية

233

4

4

3

1

3

-

1

12

مدارس الشرق األوسط
الحديثة العالمية

142

3

4

2

1

2

-

1

13

مدارس السليمانية
العالمية

44

1

3

2

-

2

-

1

المجمع

ت.

المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركات تابعة للشركة.

** تخدم المرافق األخرى كافة مجمعات الشركة وتشمل المسابح والمالعب وغرف التدريب ونادي للفروسية ومرصد فلكي.
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4 4444444الجودة والتميز التعليمي
تؤمن الشركة بأهمية االستثمار في المعرفة وتبذل جهود كبيرة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها وتحقيق استراتيجيتها .وقد قامت الشركة في سبيل
ذلك بتخصيص موارد معتبرة لخلق بيئة تدعم تطوير التعليم وتبنت معايير عالية لضمان جودة مخرجات تعليمها .وتشمل تلك الجهود على سبيل المثال
ال الحصر:
4 444444444الكادر التعليمي

تحرص الشركة على االرتقاء بمعلميها في الجانب التعليمي وتعمل بموجب سياسة انتقائية الختيار الكفاءات األقدر على المساهمة في تحقيق رؤية الشركة
ورسالتها .ويضم الكادر التعليمي لمدارس شركة عطاء التعليمية نحو  257معل ًما ومعلمة حاصلين على شهادات عليا من درجة الماجستير والدكتوراة وما
يعادلهما ،منهم الحاصلين على شهادة الدكتوراة وشهادة الماجستير ومنهم من اجتاز السنة التنفيذية لدراسة الماجستير .كما يضم الكادر التعليمي معلمون
بخبرات تتجاوز العشرين عا ًما في مجال التعليم.
وفضلاً عن حرص الشركة على استقطاب الكفاءات المتميزة ،تبذل الشركة جهو ًدا مستمرة للتطوير منسوبيها مهن ًيا وتقديم المساندة والدعم لهم ،وتقوم
بعقد دورات تدريبة وورش بشكل دوري يتم تصميمها بما يتناسب مع االحتياج الوظيفي للشركة واالحتياج الفردي للمنسوبين.
4 444444444اإلشراف التربوي

قامت الشركة باستحداث جهاز إشرافي خاص بها يُعنى باإلشراف فن ًيا على الكادر التعليمي والتأكد من تطبيق استراتيجيات الشركة داخل المدارس.
من أبرز مهامه ،تقويم أداء المعلمين والمعلمات باستخدام أساليب تقويم مختلفة تشمل – على سبيل المثال – زيارات مستمرة للمدارس وعقد اختبارات
سنوية موحدة لجميع طالب وطالبات المدارس األهلية التابعة لها ضمن برنامج قياس الكفاءة التعليمية لدى الطالب بحيث تتأكد من إتقان المعلم في
ّ
وتوظف الشركة نتائج هذه االختبارات في تطوير خدماتها التعليمية بشكل عام والتعرف على أوجه القصور (إن وجدت) لمعالجتها في
إيصال المعلومة.
الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة .وكان لهذه الجهود أثر ملموس في تحسن أداء الطالب والطالبات في اختبارات القدرات والتحصيل التابعة للمركز
الوطني للقياس حسب تصنيف وزارة التعليم خالل السنوات الماضية.
4 444444444الجودة واالعتمادات األكاديمية

أولت الشركة منذ تأسيسها اهتما ًما بال ًغا بتحقيق معايير جودة عالمية ،األمر الذي انعكس بشكل واضح على كفاءة عمل مدارسها وقدرتها على تنظيم
العمليات اإلدارية في المدارس بطريقة مؤسسية ومنهجية مؤطرة .بدأت الشركة في تطبيق نظام الجودة العالمي في مدارس الر ّواد األهلية منذ عام
1417هـ (الموافق 1997م) عندما حصلت مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار على شهادة الجودة العالمية ( )9001 ISOمن شركة  BSIالبريطانية وأصبحت
بذلك أول مؤسسة تعليمية تحصل على هذه الشهادة في منطقة الخليج العربي .ولم تكتف الشركة بهذا اإلنجاز وإنما استمرت المراجعات الداخلية
والخارجية لسنوات متتالية حصلت الشركة خاللها على نفس الشهادة من شركة  QMIالكندية ،إلى أن حصلت جميع مجمعات مدارس الر ّواد األهلية على
شهادة الجودة الشاملة وفق أحدث مواصفة ( )ISO 9001:2015من شركة  SAI GLOBALالعالمية.
تشمل معايير الحصول على شهادة الجودة الشاملة ( )ISO 9001:2015مدى تحقيق رضا المستفيدين من الطالب وأولياء األمور والكادر التعليمي ،ووجود
إجراءات التقويم الذاتي وصولاً لتحسين األداء ،والمراجعة الشاملة لكافة األشكال التنظيمية واإلجراءات المتبعة للتحسين ،وتوثيق النتائج والعمليات وجمع
البيانات اإلحصائية وتوظيفها بشكل مستمر ،وإجراء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وغيرها من معايير .ويوضح الجدول التالي المجمعات التعليمية
الحاصلة على شهادة الجودة الشاملة كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااالاجلامدارس الشركة الحاصلة على شهادة الجودة الشاملة ()ISO 9001
تاريخ المنح

مدة الصالحية

الجهة المانحة

المجمع

ت.
1

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار

1997م

صالحة وتجدد كل ثالث سنوات

شركة  BSIالبريطانية
شركة  QMIالكندية
شركة  SAI GLOBALالعالمية

2

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة

2015م

صالحة وتجدد كل ثالث سنوات

شركة  SAI GLOBALالعالمية

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي

2016م

صالحة وتجدد كل ثالث سنوات

شركة  SAI GLOBALالعالمية

4

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس

2017م

صالحة وتجدد كل ثالث سنوات

شركة  SAI GLOBALالعالمية

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا

2018م

صالحة وتجدد كل ثالث سنوات

شركة  SAI GLOBALالعالمية

المصدر :الشركة

وكإجراء داخلي ،تتبنى الشركة معايير الجودة األوروبية المتوافقة مع معايير جائزة التميز األوروبي وقد حصلت خالل السنوات الماضية على عدد من
أدرع التميز في الجودة من وزارة التعليم ،منها ما هو باسم الشركة ومنها ما هو باسم بعض مدارسها .وقد حققت مجموعة من المجمعات التعليمية التابعة
للشركة تصنيف ممتاز من وزارة التعليم وحصلت على "الفئة األولى" في سجل تقييم المدارس السنوي على مستوى مدارس منطقة الرياض لعدة أعوام
دراسية .ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشهادات الممنوحة من وزارة التعليم بهذا الخصوص:
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( لودجلااالاجلامدارس الشركة في سجل تقييم المدارس السنوي على مستوى مدارس المنطقة
التصنيف

العام الدراسي

الجهة المانحة

المجمع

ت.
1

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار (بنين)

الفئة األولى

1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

2

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار (بنات)

الفئة األولى

1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي (بنين)

الفئة األولى

1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

4

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي (بنات)

الفئة األولى

1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة (بنين)

الفئة األولى

1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

6

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة (بنات)

الفئة األولى

1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

7

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا (بنين)

الفئة األولى

1439/1438هـ

وزارة التعليم

8

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا (بنات)

الفئة األولى

1439/1438هـ

وزارة التعليم

9

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس (بنين)

الفئة األولى

1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

10

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس (بنات)

الفئة األولى

1438/1437هـ
1439/1438هـ

وزارة التعليم

11

مدارس الفكر األهلية (بنين)

الفئة الثانية

1439/1438هـ

وزارة التعليم

12

مدارس الفكر األهلية (بنات)

الفئة الثانية

1439/1438هـ

وزارة التعليم

13

مدارس النخبة فرع الخرج (بنين) االبتدائي والمتوسط

الفئة الثانية

1439/1438هـ

وزارة التعليم

14

مدارس النخبة فرع الخرج (بنين) الثانوي

الفئة الثانية

1439/1438هـ

وزارة التعليم

15

مدارس النخبة فرع الخرج (بنات)

الفئة الثانية

1439/1438هـ

وزارة التعليم

المصدر :الشركة

إضافة إلى ذلك ،حصلت بعض مدارس الشركة على اعتمادات أكاديمية من جهات عالمية تعكس مدى تحقيق المدارس للمعايير ذات الصلة ،ويوضح
الجدول التالي المجمعات الحاصلة على اعتمادات أكاديمية من جهات مختلفة كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااالاجلامدارس الشركة الحاصلة على اعترافات واعتمادات أكاديمية
تاريخ المنح

مدة الصالحية

الجهة المانحة

المجمع

ت.
1

مدارس العروبة العالمية

2005م

صالح ويجدد كل خمس سنوات

منظمة أدفانسد ( )AdvancEDالعالمية

2

مدارس الشرق األوسط العالمية

2010م

يونيو 2022م

منظمة أدفانسد ( )AdvancEDالعالمية

3

مدارس الشرق األوسط العالمية

2013م

سار
ٍ

4

مدارس الشرق األوسط العالمية

2017م

أكتوبر 2019م

منظمة مجلس الكلية ()College Board

3

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

2001م

صالح ويجدد سنو ًيا

هيئة امتحانات كامبردج الدولية

4

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

2000م

مارس 2019م

المجلس المركزي الهندي للتعليم الثانوي ()CBSE

5

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

2012م

مارس 2019م

المجلس المركزي الهندي للتعليم الثانوي ()CBSE

5

مدارس السليمانية العالمية

2000م

سار
ٍ

المركز الدولي للدراسات التربوية ()CIEP

المصدر :الشركة
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عضوية مجلس بيرسون إيديكسل
)Edexcel Board

(Pearson

4 444444444األداء التعليمي المميز

أبدى الطالب والطالبات المسجلين في مدارس الشركة – في التعليم األهلي والتعليم األجنبي على حد سواء – أدا ًء تعليم ًيا مميزًا في نتائج االختبارات
ذات الصلة .فمن جانب التعليم األهلي ،أداء الطالب والطالبات في اختبارات القدرات والتحصيل التابعة للمركز الوطني للقياس في ارتفاع مستمر وفق
إحصائيات وزارة التعليم ،وقد حصلت مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار (قسم البنات) على المركز األول بين جميع مدارس البنات (علمي ونظري) على
مستوى الرياض في نتائج اختبارات القدرات العامة للعامين 1438هـ1439/هـ( .المركز الثاني للمسار النظري والمركز السابع للمسار العلمي على مستوى
المملكة) .كما حصل فرع االزدهار للبنين على المركز الثاني على مستوى الرياض في نتائج اختبارات القدرات (المركز التاسع على مستوى المملكة).
وعادة ما يجتاز عدد من طالب مدارس الشركة اختبار مقياس موهبة المقدم من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.
ومن جانب التعليم األجنبي ،حظيت مدارس الشركة بسمعة جيدة فيما يتعلق بالتميز التعليمي .فعلى سبيل المثال ،يبلغ معدل نجاح طالب المنهج الهندي في
مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية نسبة  ٪100في اختبارات المجلس المركزي للتعليم الثانوي ( )CBSEوحصل
عدد كبير من الطالب على درجات تزيد عن  ٪90منذ عام 2004م وحتى عام 2018م .إضافة إلى ذلك ،تم تصنيف مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية من
قبل المركز الموحد الختبار البحث في المواهب العلمية على المستوى الوطني ( )National Level Science Talent Search Examinationكأفضل مدرسة في هذا
االختبار منذ عام 2007م وحتى عام 2018م ،كما حصل العديد من طالب مدرسة الشرق األوسط الجديدة العالمية على أعلى درجات في امتحانات الشهادة
الدولية العامة للتعليم الثانوي ( )IGCSEفي المملكة العربية السعودية منذ عام 2004م وحتى عام 2018م وتفوقوا بالمجمل على أقرانهم في دول الخليج العربي
في عدد من المجاالت ،وذلك في المستويين ( ADVANCED LEVEL (Aو ( SUBSIDIARY LEVEL ADVANCED (ASالمتعلقة بالمنهج البريطاني.
4 444444444الحضور البارز في المنافسات المحلية والدولية

إضافة إلى األداء التعليمي المميز ،يحظى طالب وطالبات مدارس الشركة بحضور بارز في المنافسات المحلية والدولية في مختلف المجاالت وعادة ما
يحققون مراكز متقدمة فيها .فمن جانب التعليم األهلي ،يشارك الطالب والطالبات بشكل دوري في مسابقات متنوعة في مجاالت العلوم والدين واللغة
والفنون والرياضات البدنية وغيرها على المستوى المحلي والمستوى الدولي .فعلى المستوى الدولي ،شارك طالب مدارس الشركة في تمثيل المملكة
في مسابقة أسبوع الفضاء العالمي وحصل الطالب المشاركون ضمن فريق المملكة على المركز األول على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي في
عام 2016م .كما حصل الطالب على مراكز متقدمة على مستوى العالم في برنامج الماثليتكس للرياضيات وفي األولمبياد الدولي للفيزياء في عام
2018م ،باإلضافة إلى تميزهم في العديد من المشاركات على مستوى المملكة في مسابقات العلوم والرياضيات واألولمبياد لإلبداع الوطني وفي مسابقة
الرياضيات (كانجارو) وحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فيها.
وتشمل إنجازات الطالب والطالبات خالل العام 2018م – على سبيل المثال ال الحصر – حصول عدد منهم على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في
األولمبياد الوطني لالبتكارات العلمية وأفضل بحث علمي (إنتل) فيه ،وفي أولمبياد العلوم ،وجائزة أفضل تصميم في أولمبياد الروبوت.
ومن جانب التعليم األجنبي ،يشارك الطالب والطالبات بشكل مستمر في العديد من البرامج والمنافسات الدولية ،منها منافسات أولمبياد العلوم ومنافسة
( )Smart Brainوغيرها .ويشارك طالب مدارس الشرق األوسط العالمية – تحديدًا – في منافسات ( )Your Worldالعالمية التي ينظمها المجلس الثقافي
البريطاني سنو ًيا .أما مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ،فقد هيمنت في األعوام من 2014م وحتى 2018م على مسابقة ( )Cluster Meetالخاصة
بالدارس التابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي ( )CBSEفي المنطقة الوسطى بحصولها على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في
قسمي البنين والبنات ،كما ق ّدم طالبها أدا ًء مميزًا على مستوى منطقة الخليج العربي.
األلعاب الرياضية وفي رياضة تنس الطاولة وتنس الريشة وذلك في
ّ
كما قامت الشركة بتفعيل "ساعة البرمجة" العالمية التي يشارك فيها عشرات الماليين من الشباب في أكثر من  180دولة حول العالم ،وذلك في مبادرة
"السعودية تبرمج" التي نشأت بالتعاون بين مؤسسة مسك الخيرية ووزارة التعليم ومايكروسوفت .وقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الرابع
عالم ًيا في هذه الحملة في العام 2017م2018/م وتشكل مشاركة طالب وطالبات مدارس الشركة ومعلميها نسبة كبيرة من مشاركة المملكة ،وتتوقع الشركة
أن تزيد نسبة المشاركين من منسوبيها في عام 2018م2019/مم بعد أن بدأت بتنفيذ برنامج التعلم اإللكتروني وتطبيق ساعة البرمجة في جميع مدارسها.
هذا وال يقتصر حضور طالب الشركة وتميزهم في المنافسات التعليمية فقط ،حيث يشارك الطالب في مسابقات متنوعة مثل حفظ القرآن الكريم
والحديث والسيرة النبوية ومسابقات اللغة العربية والمسابقات الثقافية األخرى ،وقد حقق بعض الطالب مراكز متقدمة في مسابقة الفنون التشكيلية
والتصميم الفني وأولمبياد اللغة العربية على مستوى المنطقة .كما تميزوا في المنافسات الرياضية مثل مسابقة الجودو التي حقق فيها أحد الطالب
المركز الثاني في على مستوى منطقة الرياض ،وبطولة خادم الحرمين للفروسية التي حصل فيها أحد الطالب على المركز األول على مستوى المملكة
وعلى مستوى الخليج والمركز الرابع عالم ًيا.
وعادة ما يلتحق طالب وطالبات مدارس الشركة – في التعليم األهلي والتعليم األجنبي على حد سواء – بجامعات مرموقة بعد تخرجهم ،األمر الذي يعكس
جودة مخرجات التعليم في مدارس الشركة وأثر جهود الشركة في تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبهم في شتى المجاالت.
4 444444444الصحة والسالمة

اعتمدت الشركة مجموعة من السياسات واإلجراءات لضمان صحة وسالمة منسوبيها من الطالب والطالبات والكوادر التعليمية واإلدارية بما يتماشى مع
أفضل الممارسات السائدة في هذا المجال وبما يتوافق مع اشتراطات الدفاع المدني ومتطلبات وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات الصلة .ومن ذلك:






التعاقد مع مراكز طبية مختصة لتوفير أطباء في مدارس الشركة للتعامل مع الحاالت المرضية الطارئة واإلشراف على اإلسعافات األولية في
حاالت اإلصابات قبل وصول المختصين.
التأكد من سالمة المباني الدراسية وصيانتها بشكل دوري.
نشر التوعية الصحية والتعاون مع الجهات المختصة لعقد محاضرات تثقيفية حول إجراءات األمن والسالمة.
إعداد البرامج والتدريبات الدورية المتعلقة بعمليات اإلخالء في الحاالت الطارئة.
عقد دورات اإلسعافات األولية تحت رعاية الصحة المدرسية.
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4 44444برنامج تدرج
4 4444444مقدمة عن البرنامج
هو أحد البرامج المقدمة من شركة تطوير المباني ،وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق االستثمارات العامة تعمل على أسس تجارية متخصصة في
إدارة المشاريع الحكومية ،انطلقت أعمالها في عام 2013م ،وأُسند إليها مهام تنفيذ مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق اإلدارية لوزارة التعليم
وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بموجب العقد المبرم بينها وبين وزارة التعليم.
بناء على قرار معالي وزير التعليم رقم  371568732الصادر في 1437/09/08هـ (الموافق 2016/06/13م) المتضمن إيقاف منح التراخيص التعليمية
للمدارس ذات المباني المصممة ألغراض غير تعليمية ،تم تكليف شركة تطوير المباني للكشف على المباني المدرسية المصممة ألغراض غير تعليمية.
وقامت شركة تطوير المباني بإعداد استراتيجية جديدة تطمح من خاللها إلى تقديم خدمات متكاملة وحلول ترقى لتطلعات واحتياجات المستثمرين في
قطاع التعليم .يقوم برنامج تدرج على آليات ترفع من كفاءة المباني غير التعليمية وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الحد األدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم
مبان غير تعليمية .ويقدم البرنامج التوصيات لرفع كفاءة المباني تدريج ًيا واالستغناء عن غير الصالح منها.
األهلي واألجنبي المتواجدة في ٍ
برنامج تدرج يهدف إلى تقييم وضع المباني المستأجرة ورفع كفاءة المباني الدراسية وجعلها بيئة مالئمة للدراسة للطالب واالستغناء عن غير الصالح
مبان مؤجرة غير تعليمية،
منها .وكذلك دعم االستثمار في التعليم األهلي واألجنبي عن طريق تقييم المباني للمدارس األهلية واألجنبية التي تكون في ٍ
وتقديم التوصيات لرفع كفاءة المباني غير التعليمية تدريج ًيا حتى تتوافق مع معايير الحد األدنى لبرنامج "تدرج رفع كفاءة مباني التعليم األهلي واألجنبي
غير التعليمية ".
تعتمد وزارة التعليم على المعلومات المدخلة من قبل المكتب الهندسي المفوض من قبل مالك المدرسة والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين على
أساس معايير برنامج تدرج .وتقوم شركة تطوير للمباني بزيارة المبنى غير التعليمي ومعاينته ويُعطى المبنى نسبة كفاءة وف ًقا للمعايير المحددة من قبل
وزارة التعليم .وهذه المعايير تم اعتمادها من وزارة التعليم كالتالي:
أ-

معايير التقييم

( لودجلااالاجلامعايير التقييم بحسب برنامج تدرج
المعيار

النسبة

معيار الطالب لألرض*
وهو العدد األقصى المسموح به للطالب على األرض المنشأ عليها المبنى

% 25

معيار الفراغات التعليمية
وهي المساحات أو الغرف التي تستخدم في التعليم (مثل :الفصول .والمعامل)

% 40

الجودة

% 10

تقييم مكتب التعليم األهلي

% 25

المصدر :دليل عمل مكاتب/إدارات التعليم األهلي المرحلة الرابعة لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني تعليم األهلي غير التعليمية.

* بحسب دليل الحد األدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم األهلي غير التعليمية ،يدخل حساب رياض األطفال في معيار الطالب لألرض وذلك لحساب الكثافة الطالبية للمبنى فقط.

ب -نسب الكفاءة:
تم تقسيم الكفاءات للفئات كالتالي:
( لودجلااالاجلانسب الكفاءة للفئة والنطاق بحسب برنامج تدرج
الفئة

نطاقها

نسبة الكفاءة المطلوبة

أ

المدن الرئيسية
(الرياض – الدمام – الخبر)

أعلى من أو يساوي %80

ب

المدن الخاصة
(مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة)

أعلى من أو يساوي %70

ج

باقي المناطق والمحافظات
(مثل الخرج)

أعلى من أو يساوي %60

المصدر :دليل عمل مكاتب/إدارات التعليم األهلي المرحلة الرابعة لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني تعليم األهلي غير التعليمية.

ج-

مراحل برنامج تدرج:
1-1جمع معلومات عن المباني غير التعليمية.
2-2تقديم التوصيات للرفع من كفاءة المباني غير التعليمية لحين انتهاء المهل الزمنية المحددة في البرنامج.
3-3تحديد مدد زمنية لتطبيق التوصيات ورفع كفاءة المباني غير التعليمية.
4-4المتابعة الميدانية من قبل إدارات ومكاتب التعليم األهلي.
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د-

مراحل الطلب:
1-1يتقدم المستثمر بطلب جديد لوزارة التعليم عن طريق موقع شركة تطوير للمباني من خالل بوابة المدارس األهلية.
2-2يتم تسليم التقرير للمدرسة ويبين حالة الطلب ونسبة كفاءة المبنى.
3-3في حالة كانت النسبة أقل من أو تساوي  49أو أقل من نسبة الكفاءة يتم إعادة التقديم مره أخرى خالل عام واحد حتى يتم تحقيق نسبة
الكفاءة المطلوبة.
4-4في حالة كانت النسبة أعلى أو تساوي نسبة الكفاءة المطلوبة فيتم زيارة المبنى لمعاينته وإعطاء المنشأة شهادة تدرج.

هـ -مراحل تطبيق البرنامج بعد تقديم الطلب:
وضعت وزارة التعليم مراحل لتطبيق البرنامج بعد تقديم الطلب تتلخص في التالي:




المرحلة األولى :بدء تطبيق البرنامج بتسجيل المستثمرين في برنامج تدرج من خالل موقع شركة تطوير المباني (بوابة المدارس األهلية) عن
طريق المكاتب الهندسية المفوضة من قبلهم ،للتعرف على الوضع الحالي للمباني غير التعليمية ،ثم مراجعة المعلومات المدخلة.
المرحلة الثانية :تقييم المباني بناء على المعايير المحددة لبرنامج تدرج وإصدار التقارير بالتوصيات شاملة معيار الطالب لألرض ،ومعايير
الفراغات التعليمية وتزويد المكاتب الهندسية المفوضة من قبل المستثمرين بها.
المرحلة الثالثة :المدد الزمنية "المهل الزمنية" ،وتتلخص هذه المرحلة باتخاذ اإلجراءات حيال حاالت الطلب والموافق عليها من قبل وزير
التعليم في القرار رقم  32830وتاريخ 1439/06/12هـ( .الموافق 2018/02/28م).

المدد الزمنية "المهل الزمنية" مقسمة كالتالي:


الحالة األولى :لم يتم التقديم على برنامج تدرج
ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ وﺳﻴﺘﻢ إﻏﻼق اﳌﺪرﺳﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٩/٠٩/٠٨ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ٢٠١٨/٠٥/٢٣م
وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﺪرﺳﺔ

ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرج





الحالة الثانية :لم يتم استكمال اإلجراءات
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات :اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻟﺪى
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻠﻲ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرج

ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات :اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
١٤٣٩/٠٩/٠٨ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ٢٠١٨/٠٥/٢٣م ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ وﺳﻴﺘﻢ إﻏﻼق اﳌﺪرﺳﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٩/٠٩/٠٨ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ٢٠١٨/٠٥/٢٣م
وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﺪرﺳﺔ

الحالة الثالثة :نتيجة التقرير أقل من أو تساوي %49

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻗﻞ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي ≤٤٩

ﻣﻬﻠﺔ ﳌﺪة ﻋﺎم دراﺳﻲ واﺣﺪ واﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻫﻠﻲ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﻼل
ﻋﺎم دراﺳﻲ واﺣﺪ* أو إﻏﻼق اﳌﺪرﺳﺔ

* مدة عام دراسي واحد بد ًءا من 1439/09/08هـ (الموافق 2018/05/23م)

اإلجراءات الالزم اتخاذها من قبل كل من:
-

مكتب التعليم األهلي:1-1إيقاف القبول في برنامج نور التعليمي (وهو برنامج من وزارة التعليم لكل ما يخص العمليات التعليمية والتي يندرج فيها النقل التعليمي
وحركات نقل المعلمين والمعلمات ويتم من خالل موقعه االلكتروني ربط كافة منسوبي التعليم بعضهم البعض) وتقديم تعهد بعدم قبول
أي طالب وعدم تجاوز الطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد األدنى وااللتزام بالتعميم الصادر بذلك.
2-2زيارة المواقع بشكل دوري وتعبئة استمارة الزيارة اإللكترونية.
3-3التأكد من تطبيق توصيات المكتب الهندسي.
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-

المكتب الهندسي:1-1تحقيق المعايير الستيفاء نسبة الكفاءة المطلوبة بعد استالم التوصيات.
2-2إعادة التقديم بعد تحقيق المعايير خالل المدة المحددة (عام دراسي واحد) بهدف تمديد المهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي.



الحالة الرابعة :نتيجة التقرير أقل من نسبة الكفاءة المطلوبة للفئة وأعلى من %49
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٪٤٩

ﻣﻬﻠﺔ ﳌﺪة ﻋﺎﻣﲔ دراﺳﻴﲔ واﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻫﻠﻲ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ دراﺳﻴﲔ* أو إﻏﻼق اﳌﺪرﺳﺔ

* مدة عامين دراسيين بد ًءا من 1439/09/08هـ (الموافق 2018/05/23م)

اإلجراءات الالزم اتخاذها من قبل كل من:
-

مكتب التعليم األهلي:1-1إيقاف القبول في برنامج نور لتخفيض عدد الطالب والوصول للطاقة االستيعابية المدرجة في برنامج تدرج وتقديم تعهد بعدم قبول أي
طالب وعدم تجاوز الطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد األدنى وااللتزام بالتعميم الصادر بذلك.
2-2زيارة المواقع بشكل دوري وتعبئة استمارة الزيارة اإللكترونية.
3-3التأكد من تطبيق توصيات المكتب الهندسي.

-

المكتب الهندسي:1-1تحقيق المعايير الستيفاء نسبة الكفاءة المطلوبة بعد استالم التوصيات.
2-2إعادة التقديم بعد تحقيق المعايير خالل المدة المحددة (عامين دراسيين) بهدف تمديد المهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي.



 الحالة الخامسة :نتيجة التقرير تساوي أو أعلى من نسبة الكفاءة المطلوبة
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أو ﻳﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﻬﻠﺔ ﳌﺪة  ٤أﻋﻮام دراﺳﻴﺔ* واﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻠﻲ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

إﻏﻼق اﳌﺪرﺳﺔ

* مدة أربعة ( )4أعوام دراسية بد ًءا من 1439/09/08هـ (الموافق 2018/05/23م) أي بتاريخ 1443/11/23هـ (الموافق 2022/06/22م)

اإلجراءات الالزم اتخاذها من قبل كل من:
-

شركة تطوير المباني:1-1زيارة المدرسة.
2-2منح شهادة تدرج.

-

مكتب التعليم األهلي:1-1إيقاف القبول في برنامج نور بناء على الطاقة االستيعابية للمدرسة المدرجة بتقرير برنامج تدرج.
2-2تنفيذ الزيارات الميدانية.
3-3تعبئة استمارة التقييم اإللكترونية.

-

المكتب الهندسي:1-1تحقيق المعايير الستيفاء نسبة الكفاءة المطلوبة بعد استالم التوصيات.
2-2إعادة التقديم بعد تعديل التوصيات.



المرحلة الرابعة :يتم فيها المتابعة الميدانية للمبنى من خالل زيارات للمدارس المتقدمة للبرنامج .ويقوم مشرف مكتب التعليم األهلي بتعبئة
استمارة تقييم إلكترونية للمبنى بعد زيارتها للتأكد من تطبيق التوصيات وتحقيق المعايير المدرجة في التقارير الصادرة للمواقع بهدف تمديد
المهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي .وتستخدم االستمارة في التأكد من مطابقة المعلومات التي تمت تعبئتها من قبل المكتب
الهندسي مع معلومات الحالة الواقعية للمدرسة عبر زيارات دورية محددة لها .وكذلك للتأكد من تطبيق التوصيات وتحقيق المعايير المدرجة في
تقارير تدرج.
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وقام مكتب التعليم األهلي في وزارة التعليم بتقديم تعميم لجميع المدارس األهلية والعالمية (بنين وبنات) برقم ( )20922وتاريخ 1440/02/23هـ يفيد
العمل بالمعايير والقواعد المنظمة المتعلقة ببرنامج تدرج وف ًقا للتالي:
-1
-2

-3

-4
-5

-6

المدارس األهلية والعالمية ذات المبان غير التعليمية والتي حصلت مباني مدارسها على ( 49درجة أو أدنى من ذلك) في برنامج تدرج يتم
اإلغالق لها بنهاية العام الدراسي الحالي 1440/1439هـ وف ًقا للتعميم الوزاري ذي الرقم  60208والتاريخ 1437/08/26هـ.
المدارس األهلية أو العالمية ذات المبان غير التعليمية والتي حصلت على مباني مدارسها على (أقل من  80وحتى  50درجة) والتي لم تحقق
نسبة الكفاءة يتم فيها ما يلي:
أ -إيقاف قبول الطالب والطالبات بنظام نور للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) حيث ال يتجاوز عدد الطالب المقبولين
الطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد األدنى لمعايير المباني غير التعليمية للعام الدراسي الحالي
1440/1439هـ.
ب -من العام الدراسي القادم 1441هـ سيتم االلتزام بالعدد األقل وف ًقا للطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل
الحد األدنى لمعايير المباني غير التعليمية حال وجود طاقة أعلى حال ًيا.
ج -إيقاف قبول الطالب والطالبات في نظام نور للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) للصفوف الدراسية (أولى ابتدائي ،أولى
متوسط ،أولى ثانوي) كونها الصفوف الدراسية األولية لكل مرحلة تعليمية يتم تسجيل الطالب فيها ،وذلك ابتداء من العام الدراسي
القادم 1441هـ.
د -يمكن للمستثمر طلب إعادة التقييم لكفاءة المباني عبر برنامج تدرج لرفع نسبة الكفاءة خالل المدة الزمنية للبرنامج (عامين) بهدف
تمديد المهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي.
المدارس األهلية أو العالمية ذات المبان غير التعليمية والتي حصلت مباني مدارسها على ( 80درجة فأعلى) ،يتم فيها ما يلي:
أ -إيقاف قبول الطالب والطالبات بنظام نور للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) حيث ال يتجاوز عدد الطالب المقبولين
الطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد األدنى لمعايير المباني غير التعليمية للعام الدراسي الحالي
1440/1439هـ.
ب -من العام الدراسي القادم 1441هـ سيتم االلتزام بالعدد األقل وف ًقا للطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل
الحد األدنى لمعايير المباني غير التعليمية حال وجود طاقة أعلى حال ًيا.
ج -إيقاف قبول الطالب والطالبات في نظام نور للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) للصفوف الدراسية (أولى ابتدائي ،أولى
متوسط ،أولى ثانوي) كونها الصفوف الدراسية األولية لكل مرحلة تعليمية يتم تسجيل الطالب فيها ،وذلك ابتداء من العام الدراسي بعد
القادم 1442هـ.
االستغناء واإلغالق لكافة المباني غير التعليمية للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) مع نهاية برنامج تدرج بتاريخ 1443/11/22هـ
(الموافق 2022/06/22م).
المدارس ذات المباني غير التعليمية للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) والتي استقبلت طالب أو طالبات للعام الدراسي
1440/1439هـ أعلى من الطاقة االستيعابية المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد األدنى لمعايير المباني غير التعليمية للعام الدراسي
وحرصا على المصلحة العامة للطالب والطالبات يتم في حقهم التالي:
1440/1439هـ ،وتم تثبيت انتظامهم في المقاعد الدراسية
ً
أ -تقديم المدرسة خطا ًبا بذلك واستكمال النموذج المطلوب.
ب -يتم إدخال البيانات واستكمالهم بما ال يتجاوز  20يوم من تاريخه عبر نظام نور من الخدمات االلكترونية بمكتب التعليم األهلي.
ج -سيتم توجيه لفت نظر لجميع المدارس األهلية والعالمية للمدارس الدراسية (االبتدائية والمتوسطة والثانوية) المتجاوزة للطاقة
االستيعابية المسجلة في تقرير برنامج تدرج.
المستثمر الذي يتقدم للوزارة بمشروع تعليمي لالنتقال إليه ويرفق كافة المستندات والوثائق الثبوتية (وهي موافقة اعتماد من شركة تطوير
المباني ،صك األرض ،فسح البناء ،تعهد باالنتقال في مدة زمنية أقصاها عام 1443هـ) لن يتم تطبيق المعايير والقواعد المذكورة أعاله.

وفي تاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) أصدر نائب وزير التعليم تعمي ًما برقم ( )85926بشأن المباني غير التعليمية الصالحة ألغراض
التعليم والمسجلة في برنامج تدرج ينص على ما يلي:
"استكمالاً لمنهجية الوزارة في رفع مستوى الجودة في التعليم األهلي والخدمات المقدمة لطالبها وتوفير البيئات التعليمية المناسبة ،وتحسينًا للوضع
القائم عملاً بالقرار الوزاري رقم ( )371568732وتاريخ 1437/09/08هـ ،من خالل فرص التحسين والتحول التي منحت للمدارس األهلية والعالمية (بنين،
وحرصا من الوزارة على
بنات) ومنها البرنامج المساند لدعم المستثمرين (تد ّرج) في تنفيذ القرار واالنتهاء من (مرحلة التصحيح) للمباني غير التعليمية،
ً
تشجيع االستثمار وتحفيز المدارس ذات البيئة التعليمية المناسبة الحاصلة على شهادة (تد ّرج) لتحقيقها نسب الكفاءة المقرة للبرنامج ،وتقدي ًرا لجهود
المستثمرين في تنفيذ التوصيات وتحسينهم للبيئة التعليمية في المدارس األهلية والعالمية.
اعتمدوا العمل باإلجراءات التالية:
أولاً  :تشكيل لجنة عمل في إدارات التعليم (تشمل مكتب/إدارة التعليم األهلي وإدارة المباني) تكون مهمتها متابعة تصنيف مباني المدارس وصالحيتها التي
حصلت على شهادة (تد ّرج) لتحقيقها نسب الكفاءة المقرة للبرنامج ،على أن تعمل اللجنة وف ًقا للمعايير المحددة في االستمارة المرفقة ،وتُنجز مهامها
بما ال يتجاوز شه ًرا من تاريخه.
ثانيا :تُمنح مباني المدارس التي حصلت على شهادة (تد ّرج) بنسبة كفاءة ( )%90فأعلى مدة زمنية إضافية ال تتجاوز أربع سنوات دراسية من المدة الحالية
ً
الممنوحة.

68

ً
ثالثا :احتساب الطاقة االستيعابية لمباني المدارس الحاصلة على شهادة (تد ّرج) لتحقيقها نسب الكفاءة المحققة للبرنامج وف ًقا لمساحة األرض الفعلية
بما ال يتجاوز الطاقة االستيعابية الممنوحة في شهادة األمن والسالمة (الدفاع المدني).
رابعا :مباني المدارس المصممة ألغراض التعليم ولديها رخص سكنية يتم الرفع لوكالة التعليم األهلي بالمخططات الهندسية للمبنى وتوصيات اللجنة
ً
المشار إليها في (أولاً ) العتماد مخططها.
وتم إرفاق استمارة مع تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) توضح ما يلي:
 -1تمديد مباشر للمرحلة الرابعة لمدة أربع ( )4سنوات لجميع الفئات (أ-ب-ج) للمدارس التالية:
أ -المدارس التي حققت نسبة الكفاءة ( )%90وأكثر وحصلت على شهادة تد ّرج.
ب -المدارس المقدمة لتعليم أجنبي غير المنهج (البريطاني واألمريكي) (مثل :المنهج الهندي ،الفلبيني  ...الخ).
ج -المدارس المرخصة أو ال ُمقدمة لبرامج تربية خاصة (سارية) أو يوجد بها برامج تخدم الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة
(عدا صعوبات التعلم).
 -2تمديد لمدة ثالث ( )3سنوات بعد موافقة إدارة التعليم في حال عدم وجود مالحظات أمن وسالمة على الطالب مؤثرة للمدارس التالية:
أ -بالنسبة للفئة (أ) :المدارس التي حققت نسبة الكفاءة ألقل من  %90وحتى نسبة .%80
ب -بالنسبة للفئة (ب) والفئة (ج) :المدارس التي حققت نسبة الكفاءة ألقل من  %90وحتى نسبة .%75
 -3تمديد لمدة عامين ( )2بعد موافقة إدارة التعليم في حال عدم وجود مالحظات أمن وسالمة على الطالب مؤثرة للمدارس التالية:
أ -بالنسبة للفئة (أ) :المدارس التي حققت نسبة الكفاءة ألقل من  %80وحتى نسبة .%60
ب -بالنسبة للفئة (ب) والفئة (ج) :المدارس التي حققت نسبة الكفاءة ألقل من  %75وحتى نسبة .%60
4 4444444مدارس الشركة وشركاتها التابعة الخاضعة لبرنامج تدرج
تخضع خمس ( )5من مدارس الشركة لبرنامج تدرج ،وهي كل من مدارس السليمانية العالمية ومدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط
الجديدة العالمية ومدارس الفكر األهلية ومدارس النخبة األهلية المملوكة لشركة النخبة التعليمية التابعة للشركة .حيث إن بعض هذه المدارس واقع على
بقسمي البنين والبنات في حين أن بعضها يقع على أكثر من مبنى بحسب المراحل الدراسية أو القسم المد ّرس فيها،
مبنى واحد لجميع المراحل الدراسية
ّ
مبان .وفيما يلي تفاصيل تقارير برنامج تدرج لتلك المدارس:
وذلك بما مجموعه تسعة (ٍ )9
4 444444444مدارس السليمانية العالمية

تقدمت الشركة بطلب رقم  3875باسم مدارس السليمانية العالمية والتي تقع تحت الفئة (أ) والتي تكون نسبة الكفاءة المخصصة فيها  %80كونها في
مدينة الرياض .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس السليمانية العالمية كما في تاريخ التقرير نسبة كفاءة  %62وفيما يلي ملخص
لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس السليمانية العالمية:
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس السليمانية العالمية
رقم الطلب

تاريخ الطلب

3875

2018/01/30م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%21.61

%25

معيار الفراغات التعليمية

%11.59

%40

الجودة

%8.83

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%20

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%62

%80
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وحيث إن مدارس السليمانية العالمية لم تحقق نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس السليمانية العالمية تقدم تعليم أجنبي فرنسي (غير
المنهج البريطاني واألمريكي) ،فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) فسيتم تمديد
مباشر لمدة أربع ( )4سنوات للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1445هـ .
جدير بالذكرأنه كما في تاريخ 1440/05/09هـ (الموافق 2019/01/15م) ،تجاوزت مدارس السليمانية العالمية الطاقة االستيعابية التي كانت مقررة
للمرحلة االبتدائية (بنين) المسجلة في تقرير برنامج تدرج بالمخالفة لمتطلبات البرنامج التي كانت تسري عليها آنذاك بموجب تعميم وزارة التعليم
السابق .ولم تعد المدارس مخالفة بموجب تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) الذي يسري عليها
اآلن والذي سمح لها بقبول عدد الطالب وفق الطاقة االستيعابية الفعلية وبما ال يتجاوز الطاقة المقررة لها بموجب ترخيص الدفاع المدني.
وقد قدمت الشركة بتاريخ 1440/05/29هـ (الموافق 2019/02/04م) خطا ًبا لمكتب التعليم األهلي بوزارة التعليم تبدي فيه رغبتها في نقل مدارس
السليمانية العالمية إلى مبنى تعليمي في حي االزدهار وأرفقت به مجموعة من المستندات .وفي حال لم توافق وزارة التعليم على الخطة االنتقالية أو لم
تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل الوزارة خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها من برنامج تدرج أي بنهاية العام الدراسي
1445هـ فسيتم إغالق المدرسة.
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4 444444444مدارس الشرق األوسط العالمية

تقدمت الشركة بطلب رقم  3876باسم مدارس الشرق األوسط العالمية والتي تقع تحت الفئة (أ) والتي تكون نسبة الكفاءة المخصصة فيها  %80كونها في
مدينة الرياض .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس الشرق األوسط العالمية كما بتاريخ التقرير نسبة كفاءة  %50وفيما يلي ملخص
لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الشرق األوسط العالمية:
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الشرق األوسط العالمية
رقم الطلب

تاريخ الطلب

3876

2018/03/28م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%13.37

%25

معيار الفراغات التعليمية

%8.11

%40

الجودة

%8.83

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%20

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%50

%80
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( لودجلااالاجلاتفاصيل الطاقة االستيعابية لكل مرحلة في مدارس الشرق األوسط العالمية بناء على تقرير برنامج تدرج
المرحلة
الطاقة االستيعابية

االبتدائية

الثانوية

المتوسطة

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

516

549

226

219

143

138

1.791

اإلجمالي
عدد الطالب

المسجلين*

519

468

205

اإلجمالي**

206

135

137

1.670
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* كما في تاريخ 1440/05/09هـ (الموافق 2019/01/15م).

** إجمالي عدد الطالب المسجلين ال يشمل مرحلة رياض األطفال.

وحيث إن مدارس الشرق األوسط العالمية لم تحقق نسبة الكفاءة المطلوبة منها وبناء على تعميم وزارة التعليم برقم ( )20922وتاريخ 1440/02/23هـ
فسيتم فيها ما يلي:
-

أإيقاف قبول الطالب والطالبات بنظام نور للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) حيث ال يتجاوز عدد الطالب المقبولين الطاقة
االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد األدنى لمعايير المباني غير التعليمية للعام الدراسي الحالي 1440/1439هـ.
بمن العام الدراسي القادم 1441هـ سيتم االلتزام بالعدد األقل وف ًقا للطاقة االستيعابية للمرحلة المسجلة في تقرير برنامج تدرج ودليل الحد
األدنى لمعايير المباني غير التعليمية حال وجود طاقة أعلى حال ًيا.
جإيقاف قبول الطالب والطالبات في نظام نور للمراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) للصفوف الدراسية (أولى ابتدائي ،أولى متوسط،
أولى ثانوي) ابتداء من العام الدراسي القادم 1441هـ.
ديمكن طلب إعادة التقييم لكفاءة المباني عبر برنامج تدرج لرفع نسبة الكفاءة خالل المدة الزمنية للبرنامج (عامين) بهدف تمديد المهلة
الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1441هـ.

جدير بالذكر أنه كما في تاريخ 1440/05/09هـ (الموافق 2019/01/15م) ،تجاوزت مدارس الشرق األوسط العالمية الطاقة االستيعابية المقررة للمرحلة
االبتدائية (بنين) المسجلة في تقرير برنامج تدرج بالمخالفة لمتطلبات البرنامج حسب تعميم وزارة التعليم المذكور .مما يجعلها عرضة للفت النظر من
وزارة التعليم .وفي حال لم تتجاوب المدارس من "لفت النظر" واستمرت في مخالفة التعميم المذكور فقد يتم إيقاع غرامات مالية عليها من وزارة التعليم
نتيجة المخالفة.
وقد قدمت الشركة بتاريخ 1440/07/12هـ (الموافق 2019/03/19م) خطا ًبا لمكتب التعليم األهلي بوزارة التعليم تبدي فيه رغبتها في نقل مدارس الشرق
األوسط العالمية إلى مبنى تعليمي سيتم إنشاؤه وتجهيزه على األرض المملوكة للشركة في حي االزدهار وأرفقت به مجموعة من المستندات .وفي حال لم
توافق وزارة التعليم على الخطة االنتقالية أو لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل الوزارة خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة
لها من برنامج تدرج أي بنهاية العام الدراسي 1441هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات)

تقدمت الشركة بطلب رقم  3877باسم مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات) والتي تقع تحت الفئة (أ) والتي تكون نسبة الكفاءة المخصصة
فيها  %80كونها في مدينة الرياض .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات) كما بتاريخ التقرير
نسبة كفاءة  %70وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات):
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( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

3877

2018/03/20م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%19.19

%40

الجودة

%8.5

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%17.5

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%70

%80
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وحيث إن مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات) لم تحقق نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية
تقدم تعليم أجنبي هندي (غير المنهج البريطاني واألمريكي) ،فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق
2019/02/21م) فسيتم تمديد مباشر لمدة أربع ( )4سنوات للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام
الدراسي 1445هـ.
وكما بتاريخ هذه النشرة ،قامت الشركة بعمل التعديالت والتوصيات الالزمة لرفع نسبة كفاءة مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات) وتم تقديم
طلب لشركة تطوير المباني بتاريخ 1440/06/08هـ (الموافق 2019/02/13م) إلعادة تقييم كفاءة المبنى وما زالت الشركة بانتظار تقرير برنامج تدرج
المح ّدث لمدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنات) الذي يفيد بتحقيق مبنى المدرسة لنسبة الكفاءة المخصصة للفئة.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس الشرق األوسط الجديد العالمية (بنات) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد المستندات
المطلوبة .وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها من برنامج
تدرج أي بنهاية العام الدراسي 1445هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين)

تقدمت الشركة بطلب رقم  3878باسم مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين) والتي تقع تحت الفئة (أ) والتي تكون نسبة الكفاءة المخصصة
فيها  %80كونها في مدينة الرياض .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين) كما بتاريخ التقرير
نسبة كفاءة  %68وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين):
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

3878

2018/03/19م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%16.62

%40

الجودة

%8.67

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%17.5

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%68

%80
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وحيث إن مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين) لم تحقق نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية
تقدم تعليم أجنبي هندي (غير المنهج البريطاني واألمريكي) ،فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق
2019/02/21م) فسيتم تمديد مباشر لمدة أربع ( )4سنوات للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام
الدراسي 1445هـ.
وكما بتاريخ هذه النشرة ،قامت الشركة بعمل التعديالت والتوصيات الالزمة لرفع نسبة كفاءة مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين) وتم تقديم
طلب لشركة تطوير المباني بتاريخ 1440/06/01هـ (الموافق 2019/02/06م) إلعادة تقييم كفاءة المبنى وما زالت الشركة بانتظار تقرير برنامج تدرج
المح ّدث لمدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية (بنين) الذي يفيد بتحقيق مبنى المدرسة لنسبة الكفاءة المخصصة للفئة.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس الشرق األوسط الجديد العالمية (بنين) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد المستندات
المطلوبة .وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها من برنامج
أي بنهاية العام الدراسي 1445هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط بنات)

تقدمت الشركة بطلب رقم  2614باسم مدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط بنات) والتي تقع تحت الفئة (أ) والتي تكون نسبة الكفاءة
المخصصة فيها  %80كونها في مدينة الرياض .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط
بنات) كما بتاريخ التقرير نسبة كفاءة  %81وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط بنات):
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( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط بنات)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

2614

2018/01/14م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%26.33

%40

الجودة

%9.17

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%20

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة
%81

الحد األدنى من نسبة الكفاءة
%80
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وحيث إن مدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط بنات) حققت نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس الفكر األهلية تقع تحت
الفئة (أ) وحققت نسبة كفاءة أقل من  %90وحتى نسبة  ،%80فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق
2019/02/21م) فسيتم تمديد لمدة ثالث ( )3سنوات للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي بشرط موافقة إدارة التعليم في حال عدم
وجود مالحظات أمن وسالمة على الطالب مؤثرة أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1445هـ.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس الفكر األهلية (ابتدائي بنين وبنات ومتوسط بنات) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد
المستندات المطلوبة .وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها
من برنامج تدرج أي بنهاية العام الدراسي 1445هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين)

تقدمت الشركة بطلب رقم  2614باسم مدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين) والتي تقع تحت الفئة (أ) والتي تكون نسبة الكفاءة المخصصة فيها
 %80كونها في مدينة الرياض .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين) كما بتاريخ التقرير نسبة
كفاءة  %82وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين):
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

2599

2017/12/28م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%27.67

%40

الجودة

%9.17

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%20

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%82

%80
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وحيث إن مدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين) حققت نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس الفكر األهلية تقع تحت الفئة (أ) وحققت
نسبة كفاءة أقل من  %90وحتى نسبة  ،%80فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) فسيتم
تمديد لمدة ثالث ( )3سنوات للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي بشرط موافقة إدارة التعليم في حال عدم وجود مالحظات أمن
وسالمة على الطالب مؤثرة أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1445هـ.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس الفكر األهلية (متوسط وثانوي بنين) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد المستندات
المطلوبة .وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها من برنامج
تدرج أي بنهاية العام الدراسي 1445هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس النخبة التعليمية (ابتدائي ومتوسط بنين)

تقدمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بطلب رقم  3780باسم مدارس النخبة التعليمية (ابتدائي ومتوسط بنين) والتي تقع تحت الفئة (ج) والتي
تكون نسبة الكفاءة المخصصة فيها  %60كونها في محافظة الخرج .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس النخبة التعليمية (ابتدائي
ومتوسط بنين) كما بتاريخ التقرير نسبة كفاءة  %67وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس النخبة التعليمية (ابتدائي ومتوسط بنين):
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس النخبة التعليمية (ابتدائي ومتوسط بنين)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

3780

2018/01/04م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%16.72

%40

الجودة

%8.17

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%17.5

%25
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مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة
%67

الحد األدنى من نسبة الكفاءة
%60

وحيث إن مدارس النخبة التعليمية (ابتدائي ومتوسط بنين) حققت نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس النخبة التعليمية تقع تحت
الفئة (ج) وحققت نسبة كفاءة أقل من  %75وحتى نسبة  ،%60فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق
2019/02/21م) فسيتم تمديد لمدة سنتين ( )2للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي بشرط موافقة إدارة التعليم في حال عدم وجود
مالحظات أمن وسالمة على الطالب مؤثرة أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1444هـ.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس النخبة التعليمية (ابتدائي ومتوسط بنين) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد
المستندات المطلوبة .وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية نهاية المدة الممنوحة
لها من برنامج تدرج أي بنهاية العام الدراسي 1444هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين)

تقدمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بطلب رقم  4055باسم مدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين) والتي تقع تحت الفئة (ج) والتي تكون نسبة
الكفاءة المخصصة فيها  %60كونها في محافظة الخرج .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين) كما
بتاريخ التقرير نسبة كفاءة  %64وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين):
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

4055

2018/01/14م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%12.86

%40

الجودة

%9

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%17.5

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%64

%60
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وحيث إن مدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين) حققت نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس النخبة التعليمية تقع تحت الفئة (ج) وحققت
نسبة كفاءة أقل من  %75وحتى نسبة  ،%60فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) فسيتم
تمديد لمدة سنتين ()2للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي بشرط موافقة إدارة التعليم في حال عدم وجود مالحظات أمن وسالمة على
الطالب مؤثرة أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1444هـ.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس النخبة التعليمية (ثانوي بنين) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد المستندات المطلوبة.
وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها من برنامج تدرج أي
بنهاية العام الدراسي 1444هـ فسيتم إغالق المدرسة.
4 444444444مدارس النخبة التعليمية (بنات)

تقدمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بطلب رقم  4055باسم مدارس النخبة التعليمية (بنات) والتي تقع تحت الفئة (ج) والتي تكون نسبة الكفاءة
المخصصة فيها  %60كونها في محافظة الخرج .وبناء على تقرير برنامج تدرج الصادر ،فقد حققت مدارس النخبة التعليمية (بنات) كما بتاريخ التقرير
نسبة كفاءة  %71وفيما يلي ملخص لتقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس النخبة التعليمية (بنات):
( لودجلااالاجلاتفاصيل تقرير برنامج تدرج الخاص بمدارس النخبة التعليمية (بنات)
رقم الطلب

تاريخ الطلب

5239

2018/02/01م

النسبة
المخصصة

نسبة الكفاءة المحققة
معيار الطالب لألرض

%25

%25

معيار الفراغات التعليمية

%19.27

%40

الجودة

%9.5

%10

تقييم مكتب التعليم األهلي

%17.5

%25

مجموع نسبة الكفاءة المحققة
نسبة الكفاءة المحققة

الحد األدنى من نسبة الكفاءة

%71

%60
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وحيث إن مدارس النخبة التعليمية (بنات) حققت نسبة الكفاءة المطلوبة منها ونظ ًرا إلى أن مدارس النخبة التعليمية تقع تحت الفئة (ج) وحققت نسبة
كفاءة أقل من  %75وحتى نسبة  ،%60فإنه بناء على تعميم نائب وزير التعليم رقم ( )85926وتاريخ 1440/06/16هـ (الموافق 2019/02/21م) فسيتم
تمديد لمدة سنتين ( )2للمهلة الممنوحة للمدرسة لالنتقال إلى مشروع تعليمي بشرط موافقة إدارة التعليم في حال عدم وجود مالحظات أمن وسالمة
على الطالب مؤثرة أو يتم إغالق المدرسة بنهاية العام الدراسي 1445هـ.
جدير بالذكر أن الشركة تنوي تقديم الخطة االنتقالية لمدارس النخبة التعليمية (بنات) لوزارة التعليم بمجرد االنتهاء من إعداد المستندات المطلوبة .وفي
حال لم تقم الشركة بتنفيذ الخطة االنتقالية بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم خالل مدة أقصاها نهاية المدة الممنوحة لها من برنامج تدرج أي بنهاية
العام الدراسي 1444هـ فسيتم إغالق المدرسة.
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4 4444444الخطة االنتقالية لمدارس الشركة وشركاتها التابعة الخاضعة لبرنامج تدرج
مبان غير تعليمية ،حرصت الشركة على االلتزام
تماش ًيا مع األنظمة والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم والمتعلقة ببرنامج تدرج للمدارس المتواجدة في ٍ
بتلك األنظمة والتعاميم وقامت إدارة الشركة بتجهيز ووضع خطة انتقالية للمدارس الخاضعة لبرنامج تدرج والتي تشمل:
أ -مدارس السليمانية العالمية.
ب -مدارس الشرق األوسط العالمية.
ج -مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية.
د -مدارس الفكر األهلية.
هـ -مدارس النخبة التعليمية.
وقد درست إدارة الشركة التقارير الخاصة ببرنامج تدرج والمالحظات والتوصيات المتعلقة بالمدارس الخاضعة للبرنامج وحرصت على االستفادة من تلك
المالحظات والتوصيات وأخذها في عين االعتبار عند إعداد خطتها االنتقالية لتلك المدارس باإلضافة إلى خبرة الشركة العريقة في القطاع التعليمي
وفي إدارة المجمعات التعليمية واالهتمام بالمعايير المحلية والعالمية لتطبيق الخطة االنتقالية على أرض الواقع لتتماشى ً
أيضا مع رؤية وخطة الشركة
التوسعية مع االحتفاظ بالجودة العالية للخدمات التعليمية التي تقدمها الشركة في مجمعاتها على مدار السنين.
مبان مجهزة ألغراض تعليمية سواء عن طريق التعاقد مع مط ّورين
وتهدف الشركة عبر خطتها االنتقالية إلى نقل مدارسها الخاضعة لبرنامج تدرج إلى ٍ
مبان تعليمية جاهزة
عقاريين لبناء مجمعات تعليمية جديدة ومن ثم استئجار تلك المجمعات بعد تطويرها بموجب عقود إيجار طويلة المدى أو استئجار ٍ
وتوضح الخطة االنتقالية عدد من الجوانب ومنها على سبيل المثال:
مباشرة وذلك خالل المدة المتاحة لتلك المدارس بحسب تقارير برنامج تدرج.
ّ
تاريخ البناء من قبل المط ّور العقاري وتاريخ التشغيل المتوقع للمدرسة ومساحة األرض ومساحة البناء وإجمالي تكلفة البناء المتوقع والطاقة االستيعابية
القصوى ألعداد الطالب والطالبات وعدد الفصول.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة سوف تقوم بمراجعة هذه الخطة بشكل مستمر مما قد يؤدي إلى أن تقوم الشركة بتطبيق خطة مختلفة عما تم ذكره في
هذا القسم في حال رأت الشركة المصلحة في ذلك.
تفاصيل الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج
فيما يلي تفاصيل الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج لكل مدرسة من مدارس الشركة وشركاتها التابعة على حدة:
4 444444444مدارس السليمانية العالمية

تنوي الشركة نقل مدارس السليمانية العالمية إلى مبنى شاغر بمجمع مدارس الر ّواد األهلية في حي االزدهار بطاقة استيعابية قصوى تساوي ثمانمائة
وخمسون ( )850طال ًبا وطالبة على عدد أربعة وثالثون ( )34فصلاً دراس ًيا (وذلك مقابل طاقة استيعابية قصوى تساوي ستمائة واثنين وأربعين ( )642طال ًبا
وطالبة على عدد أربعة وأربعين ( )44فصلاً دراس ًيا في المجمع الحالي) .ومن المتوقع أن يكلف تأثيث المبنى مليون وثمانمائة وسبعين ألف ()1.870.000
ريال سعودي تشمل األثاث والحاسب اآللي والمعامل .وتتوقع الشركة أن تتم عملية االنتقال بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2019م2020/م.
4 444444444مدارس الشرق األوسط العالمية

تنوي الشركة نقل مدارس الشرق األوسط العالمية إلى مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق استئجار مبنى تعليمي ،حيث تنوي الشركة التعاقد
مع مط ّور عقاري يقوم بشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض بمساحة قدرها سبعة عشر ألف مت ًرا مرب ًعا (17.000م .)2وتتوقع الشركة أن يكون
إجمالي سعر شراء األرض الذي سيتكبده المطور العقاري خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25.500.000ريال سعودي بنا ًء على سعر ألف
وخمسمائة ريال سعودي للمتر المربع ( 1.500ر.س/م )2يتحملها المطور العقاري ،بحيث تكون مساحة البناء تسعة وعشرون ألف ومائتان وسبعة عشر
مت ًرا مرب ًعا ( 29.217م )2بتكلفة بناء متوقعة تبلغ حوالي ألف وسبعمائة ريال سعودي للمتر المكعب ( 1.700ر.س/م )3وبتكلفة بناء إجمالية تبلغ تسعة
وأربعون مليون وخمسمائة ألف ( )49.500.000ريال سعودي ،على أن يقوم المط ّور العقاري بتأجير المبنى التعليمي للشركة بعد االنتهاء من بنائه .ومن
المتوقع أن يتسع المبنى لطاقة استيعابية قصوى تساوي ثالثة آالف ( )3.000طال ًبا وطالبة على عدد مئة وعشرون ( )120فصلاً دراس ًيا (وذلك مقابل
طاقة استيعابية قصوى تساوي ألف وسبعمائة وواحد وتسعين ( )1.791طال ًبا وطالبة على عدد مائة وثالثة ( )103فصلاً دراس ًيا في المجمع الحالي).
ومن المتوقع أن يكلف الشركة تأثيث المبنى أربعة مليون وستمائة وعشرة آالف وسبعمائة وستون ( )4.610.760ريال سعودي تشمل األثاث والحاسب
اآللي والمعامل .وتتوقع الشركة أن يبدأ المطور العقاري في عملية البناء في عام 2019م على أن يكون تاريخ االنتهاء وبدأ تشغيل المدرسة في عام 2021م.
4 444444444مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

تنوي الشركة نقل مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية إلى مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق استئجار مبنى تعليمي ،حيث تنوي الشركة
التعاقد مع مط ّور عقاري يقوم بشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض بمساحة قدرها سبعة عشر آلف مت ًرا مرب ًعا (17.000م .)2وتتوقع الشركة
أن يكون إجمالي سعر شراء األرض خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25.500.000ريال سعودي بنا ًء على سعر ألف وخمسمائة ريال سعودي
للمتر المربع ( 1.500ر.س/م )2يتحملها المطور العقاري ،بحيث تكون مساحة البناء ثمانية وثالثين أل ًفا وثمانمائة وسبعون مت ًرا مرب ًعا (38.870م )2بتكلفة
بناء متوقعة تبلغ حوالي ألف وسبعمائة ريال سعودي للمتر المكعب ( 1.700ر.س/م )3وبتكلفة بناء إجمالية تبلغ ستة وستين مليون وتسعة وسبعين ألف
( )66.079.000ريال سعودي ،على أن يقوم المط ّور العقاري بتأجير المبنى التعليمي للشركة بعد االنتهاء من بنائه .ومن المتوقع أن يتسع المبنى لطاقة
استيعابية قصوى تساوي أربعة آالف وخمسمائة ( )4.500طال ًبا وطالبة على عدد مائة وثمانون ( )180فصلاً دراس ًيا (وذلك مقابل طاقة استيعابية قصوى
تساوي ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين ( )1.425طال ًبا وطالبة على عدد مائتان وثالثة وثالثين ( )233فصلاً دراس ًيا في المجمع الحالي) .ومن المتوقع
أن يكلف الشركة تأثيث المبنى أربعة مليون وتسعمائة وواحد وأربعين ألف وتسعمائة وخمسين ( )4.941.950ريال سعودي تشمل األثاث والحاسب اآللي
والمعامل .وتتوقع الشركة أن يبدأ المطور العقاري في عملية البناء في عام 2020م على أن يكون تاريخ االنتهاء وبدأ تشغيل المدرسة في عام 2023م.

74

4 444444444مدارس الفكر األهلية

تنوي الشركة نقل مدارس الفكر األهلية إلى مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق استئجار مبنى تعليمي ،حيث تنوي الشركة التعاقد مع مط ّور
عقاري يقوم بشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض بمساحة قدرها اثنى عشرة أل ًفا وخمسمائة مت ًرا مرب ًعا (12.500م )2يتم تطويره على
مرحلتين .وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي سعر شراء األرض ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف ( )18.750.000ريال سعودي بنا ًء على سعر
ألف وخمسمائة ريال سعودي للمتر المربع ( 1.500ر.س/م )2يتحملها المطور العقاري ،بحيث تكون مساحة البناء أربعة عشر ألف وستمائة وأربعة عشر
مت ًرا مرب ًعا (14.614م )2بتكلفة بناء متوقعة تبلغ حوالي ألف وسبعمائة ريال سعودي للمتر المكعب ( 1.700ر.س/م )3وبتكلفة بناء إجمالية تبلغ أربعة
وعشرين مليون وثمانمائة وثالثة وأربعين وثمانمائة ( )24.843.800ريال سعودي يتحملها المطور العقاري ،على أن يقوم المط ّور العقاري بتأجير المبنى
التعليمي للشركة بعد االنتهاء من بنائه .ومن المتوقع أن يتسع المبنى لطاقة استيعابية قصوى تساوي ألف وثالثمائة ( )1.300طال ًبا وطالبة على عدد اثنين
وخمسين ( )52فصلاً دراس ًيا (وذلك مقابل طاقة استيعابية قصوى تساوي ستمائة وثمانية وخمسين ( )658طال ًبا وطالبة على عدد تسعة وأربعين ()49
فصلاً دراس ًيا في المجمع الحالي) .ومن المتوقع أن يكلف الشركة تأثيث المبنى مليون وسبعمائة وثمانين ألف ( )1.780.000ريال سعودي تشمل األثاث
والحاسب اآللي والمعامل وتتوقع الشركة أن يبدأ المطور في عملية البناء في عام 2020م على أن يكون تاريخ االنتهاء وبدأ تشغيل المدرسة في عام 2023م.
4 444444444مدارس النخبة التعليمية

تنوي الشركة نقل مدارس النخبة التعليمية التابعة لشركة النخبة التعليمية إلى مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق استئجار مبنى تعليمي ،حيث تنوي
الشركة التعاقد مع مط ّور عقاري يقوم بشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض بمساحة قدرها اثنى عشرة أل ًفا وخمسمائة مت ًرا مرب ًعا (12.500م)2
يتم تطويره على مرحلتين .وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي سعر شراء األرض اثنى عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )12.500.000ريال سعودي بنا ًء على
سعر ألف ريال سعودي للمتر المربع ( 1.000ر.س/م )2يتحملها المطور العقاري ،بحيث تكون مساحة البناء أربعة عشر ألف وستمائة وأربعة عشر مت ًرا مرب ًعا
(14.614م )2بتكلفة بناء متوقعة تبلغ حوالي ألف وسبعمائة ريال سعودي للمتر المكعب ( 1.700ر.س/م )3وبتكلفة بناء إجمالية تقدر بمبلغ أربعة وعشرون
مليون وثمانمائة وثالثة وأربعون ألف وثمانمائة ( )24.843.800ريال سعودي يتحملها المطور العقاري ،على أن يقوم المط ّور العقاري بتأجير المبنى التعليمي
للشركة بعد االنتهاء من بنائه .ومن المتوقع أن يتسع المبنى لطاقة استيعابية قصوى تساوي ألف وثالثمائة ( )1.300طال ًبا وطالبة على عدد اثنين وخمسين
( )52فصلاً دراس ًيا (وذلك مقابل طاقة استيعابية قصوى تساوي ستمائة وأربعة ( )604طال ًبا وطالبة على عدد ستة وأربعين ( )46فصلاً دراس ًيا في المجمع
الحالي) .ومن المتوقع أن يكلف الشركة تأثيث المبنى مليون وسبعمائة وثمانين ألف ( )1.780.000ريال سعودي تشمل األثاث والحاسب اآللي والمعامل وتتوقع
الشركة أن يبدأ المطور العقاري في عملية البناء في عام 2020م على أن يكون تاريخ االنتهاء وبدأ تشغيل المدرسة في عام 2023م.
ويوضح الجدول أدناه تفاصيل أرقام الخطة االنتقالية التي اعتمدتها إدارة الشركة لمدارسها الخاضعة لبرنامج تدرج والتي تم تدقيق جزء منها من قبل استشاري مستقل:
( لودجلااالاجلاأرقام الخطة االنتقالية لمدارس الشركة الخاضعة لبرنامج تدرج
مدارس الشرق
األوسط الجديدة
العالمية

مدارس الفكر
األهلية

مدارس النخبة
التعليمية**

أهلي

أهلي
بنين وبنات

مدارس السليمانية
العالمية

األوسط العالمية*

مدارس الشرق

فرنسي

بريطاني

هندي

بنين وبنات

بنين وبنات

بنين وبنات

بنين وبنات

مملوك للشركة

سيتم استئجاره
من المطور
العقاري

سيتم استئجاره
من المطور
العقاري

سيتم استئجاره
من المطور
العقاري

سيتم استئجاره
من المطور
العقاري

الطاقة االستيعابية القصوى (طالب)

850

3.000

4.500

1.300

1.300

عدد الفصول (فصل)

34

120

180

52

52

تاريخ شراء األرض (عام)

مملوكة للشركة
مسب ًقا

2019م

2019م

2019م

2019م

مساحة األرض (متر مربع)

8.000

17.000

17.000

12.500

12.500

مملوكة للشركة

1.500

1.500

1.500

1.000

-

25.500.000

25.500.000

18.750.000

12.500.000

المبنى قائم وسيتم
تجهيزه

2019م

2020م

2020م

2020م

2019م

2021م

2023م

2023م

2023م

-

مرحلة واحدة

مرحلة واحدة

مرحلتين

مرحلتين

5.300

29.217

38.870

14.614

14.614

تكلفة البناء للمتر مكعب (ر.س)

-

1.700

1.700

1.700

1.700

إجمالي تكلفة البناء (ر.س)

-

49.500.000

66.079.000

24.843.800

24.843.800

إجمالي تكلفة املشروع (ر.س)

-

75.000.000

91.579.000

43.593.800

37.343.800

البيان
نوع المدرسة (المنهج)
مراحل المدرسة
ملكية المبنى

سعر الشراء للمتر المربع (ر.س)
إجمالي قيمة الشراء (ر.س)
تاريخ بداية البناء (عام)
تاريخ التشغيل (عام)
مراحل البناء
مساحة البناء (متر مربع)
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مدارس الشرق
األوسط الجديدة
العالمية

مدارس الفكر
األهلية

مدارس النخبة
التعليمية**

20.000

20.000
1.040.000

البيان

مدارس السليمانية
العالمية

األوسط العالمية*

مدارس الشرق

تكلفة األثاث والمفروشات والتجهيزات للفصل (ر.س)

20.000

20.000

20.000

إجمالي تكلفة األثاث واملفروشات (ر.س)

680.000

2.400.000

3.600.000

1.040.000

إجمالي تقنية المعلومات (ر.س)

1.190.000

2.210.760

1.341.950

740.000

740.000

اإلجمالي النهائي للمشروع (ر.س)

1.870.000

79.610.760

96.520.950

45.373.800

39.123.800

المصدر :الشركة.

* لم يتم تدقيق األرقام والمعلومات الخاصة بالخطة االنتقالية لمدارس الشرق األوسط العالمية من قبل استشاري مستقل.

** مدارس مملوكة لشركة النخبة التعليمية التابعة للشركة.

4- 444أنشطة التسويق والترويج
تعتمد الشركة في أنشطتها التسويقية بشكل كبير على السمعة الحسنة التي تحظى بها في السوق باإلضافة إلى تجربة أولياء األمور الشخصية ومدى
رضاهم عن خدمات الشركة ،حيث ارتبط اسم مدارس الشركة بجودة الخدمات التعليمة المقدمة في مدارسها وحرصها على بناء شخصية الطالب في
مختلف الجوانب.
كما تقوم الشركة ببعض األنشطة الترويجية الدارجة في قطاع التعليم كتوزيع النشرات اإلعالنية في المناطق المحيطة بالمجمعات التعليمية التابعة لها،
رواجا لدى
باإلضافة إلى حرصها على تنظيم أنشطة وفعاليات منوعة في الفترة المسائية خالل العام الدراسي وخالل فترة الصيف ،والتي تلقى في العادة
ً
الطالب والطالبات وتعزز من رغبتهم في االلتحاق بمدارس الشركة.

4- 444األبحاث والتطوير

يعتبر الجهاز اإلشرافي في الشركة مسؤولاً عن األبحاث والتطوير المستمر للخدمات التعليمية التي تقدمها الشركة .ويتولى الجهاز اإلشرافي مسؤولية
التقويم المستمر لمدارس الشركة وفق أسس ومعايير محددة ومن ثم توظيف نتائج التقويم الداخلي باإلضافة إلى نتائج التقويم الخارجي التي تتم
عن طريق الجهات التابعة لوزارة التعليم واالستفادة منها لتطوير خدمات الشركة عن طريق استحداث برامج إضافية وتطوير نقاط القوة واستثمارها
واستكشاف نقاط الخلل وبناء برامج عالجية لها.
إضافة إلى ذلك ،تحرص الشركة على التطوير المهني للكادر التعليمي الذي يعتبر أساس نجاح العملية التعليمية ،ويقوم الجهاز اإلشرافي في الشركة
بإعداد برامج تطوير مهني لهم تستهدف الجانب التربوي وتطوير المهارات التربوية لدى المعلم وتدريبه على استراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقويم
وقيادة الفصل وغيرها ويتم تصميمها مع مراعاة االحتياج الوظيفي للشركة واالحتياج الفردي للمعلمين المعنيين بها.
كما تقوم الشركة وبشكل مستمر بعملية استطالع رأي للطلبة وأولياء أمورهم الستقصاء مدى رضاهم عن التجربة التعليمية المقدمة في المجمعات التابعة
لها ،مما يساعد الشركة على تجويد التجربة التعليمية .أما فيما يتعلق بدراسة السوق والمنافسة ،تعتمد الشركة على بحوثات تقوم بها داخل ًيا وبحوثات
معدة من قبل جهات متخصصة لتحليل السوق والمنافسة تح ّدث بشكل دوري للبقاء على اطالع تام بمتطلبات السوق .وفي حال نية القيام بعملية توسع،
تقوم الشركة بأعداد الدراسات الالزمة ،كدراسة الجدوى االقتصادية والتحليل الجغرافي وتحليل الرسوم الدراسية في المنطقة.
هذا وقد قامت الشركة بتشكيل فريق استشاري برئاسة الرئيس التنفيذي يختص بالنظر في المواضيع التي تخص مدارس الشركة في جانبها التربوي
والتعليمي والتطويري.

4- 444فرص النمو والتطلعات المستقبلية
قامت الشركة بدراسة وتحليل فرص النمو عن طريق القيام بدراسة استراتيجية بالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست حيث حددت الشركة العديد
من الفرص المتاحة لها للتوسع والتي تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما :التوسع عن طريق تطوير وبناء المجمعات التعليمية والتوسع عن طريق عمليات
االندماج واالستحواذ.
ً
خططا لتحقيق فرص النمو وشكلت لجنة لمراجعة ودراسة وتحقيق تطلعاتها في النمو واالستثمار (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة
وضعت الشركة
القسم الفرعي 5-6-5في القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" من هذه النشرة).
أ-

النمو عن طريق تطوير مجمعات تعليمية

ستقوم الشركة بتركيز جهودها خالل السنوات القادمة على تطوير المجمعات التعليمية للمنهج السعودي بمساراته المختلفة في منطقة الرياض مع إمكانية
التوسع مستقبلاً خارج حدود منطقة الرياض .حيث تهدف الشركة إلى االعتماد على العالمة التجارية "مدارس الر ّواد األهلية – الرياض" عند بناء مجمعات
تقدم الخدمات التعليمية وفق المنهج الوطني السعودي في منطقة الرياض نظ ًرا لسمعة هذه العالمة القوية في المنهج الوطني السعودي وباالعتماد على
عالمات الشركة األخرى لمدارس المنهج األجنبي.
أراض غير مستغلة بمدينة الرياض (أرض في حي
يوجد لدى الشركة العديد من الفرص المتاحة لتطوير المجمعات التعليمة ،حيث تمتلك الشركة حال ًيا ٍ
وأراض في حي االزدهار بجوار مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار) بإمكانها تطويرها في حال رأت الشركة جدوى ذلك ،وجدير بالذكر أن
السالم،
ٍ
الشركة قد حصلت بتاريخ 1440/06/09هـ (الموافق 2019/02/14م) على موافقة وزارة التعليم لغرض تطوير مرافق تعليمية لألرض الواقعة في حي السالم.
أراض أخرى غير المذكورة أعاله ،ستقوم بالدراسات الالزمة الختيار المواقع المالئمة للتوسع
وفي حال قررت الشركة تطوير مجمعات تعليمية جديدة على ٍ
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مع األخذ باالعتبار التوسعات العمرانية الحاصلة بمدينة الرياض.
ب -النمو عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ
تقوم الشركة وبشكل مستمر بالبحث عن فرص االندماج واالستحواذ التي تساعدها في تحقيق أهدافها في النمو ،حيث تدرس الشركة وتحلل جدوى
أي فرصة يتم تحديدها لرؤية مدى مالءمتها للشركة ومجمعاتها التعليمية .وبنا ًء على ذلك ،وضعت الشركة النماذج األربعة التالية لعمليات االندماج
واالستحواذ التي تستهدفها:
زيادة نسب إشغال المجمعات التعليمية :تستهدف الشركة في هذا النموذج االستحواذ على المدارس بهدف نقل الطالب المسجلين بالمدارس المستحوذ
عليها إلى مجمعات الشركة التعليمية لزيادة نسب إشغالها .وبحسب دراسات السوق المعدة ،من المتوقع أن تتأثر مدارس المنهج األجنبي بمغادرة العوائل
األجنبية خالل السنوات القادمة مما سيقلل من نسب إشغالها ،األمر الذي يجعل الشركة قادرة على االستحواذ على مدارس المنهج األجنبي ذات الحجم
األصغر التي ستكون أكثر عرضة لهذه التقلبات مما سيسمح للشركة بزيادة نسب إشغال مجمعاتها التي تقدم خدمات التعليم األجنبي.
التوسع الجغرافي :تستهدف الشركة في هذا النموذج االستحواذ على مدارس تسمح للشركة بالتوسع الجغرافي لتقديم خدماتها التعليمية ومناهجها في
مناطق ال تتواجد فيها الشركة حال ًيا.
التوسع في الخدمات التعليمية والمناهج :تستهدف الشركة في هذا النموذج االستحواذ على مدارس بهدف التنوع والتوسع في المناهج التعليمية المقدمة
أو بالتوسع في نطاقات الرسوم الدراسية وقاعدة العمالء.
االستحواذ على حصة سوقية :تستهدف الشركة في هذا النموذج االستحواذ على المدارس المنافسة في المناطق التي تتواجد فيها الشركة بهدف زيادة
الحصة السوقية.
ومن أجل تقييم جاذبية الفرص المتاحة تحت أي من هذه النماذج ،وضعت الشركة المعايير والعوامل االسترشادية التالية:
( لودجلااالاجلاالمعايير والعوامل االسترشادية لفرص االندماج واالستحواذ
زيادة نسب إشغال المجمعات
التعليمية

التوسع الجغرافي

التوسع في الخدمات
التعليمية والمناهج

االستحواذ على حصة
سوقية

ال ينطبق

متوسطة مع احتمالية زيادتها

متوسطة مع احتمالية زيادتها

متوسطة أو احتمالية
زيادتها

عالية

متوسطة مع احتمالية زيادتها

متوسطة مع احتمالية زيادتها

متوسطة أو احتمالية
زيادتها

قاعدة الطالب واملنهج
الدراسي

متماشية مع المجمع التعليمي
الذي سيتم نقل الطالب إليه

طالب سعوديون ومنهج أهلي

مختلفة

متماشية مع مناهج
الشركة

نطاق الرسوم الدراسية

نطاق المجمع التعليمي الذي سيتم
نقل الطالب إليه أو أقل

متوسط نطاق مجمعات الشركة
التعليمية أو أقل

إمكانية اختالفه عن متوسط
مدارس الشركة

متماشية مع سياسة
الشركة

السمعة وجودة التعليم

ال ينطبق

متوسطة أو احتمالية تقويتها

متوسطة أو احتمالية زيادتها

متماشية مع سياسة
الشركة

ال ينطبق حيث سيتم نقل الطالب

مبنى تعليمي

مبنى تعليمي

متماشية مع سياسة
الشركة

منطقة المجمع التعليمي الذي
سيتم نقل الطالب إليه

خارج نطاق مجمعات الشركة
التعليمية

ال ينطبق

في نطاق مجمعات
الشركة التعليمية

ال ينطبق

تتماشى مع مبادئ الشركة إلمكانية
تغيير عالمتها التجارية إلحدى
عالمات الشركة التجارية

ال ينطبق

تتماشى مع مبادئ
الشركة

الربحية
نسب التسجيل واإلشغال

جودة املبنى
املوقع اجلغرايف
مالءمة العالمة التجارية

4- 4-44المسؤولية االجتماعية
تسعى الشركة إلى أن تؤدي دو ًرا إيجاب ًيا في خدمة المجتمع من خالل التعاقد مع بعض الجهات لتقديم منح دراسية للطالب المرشحين منها ،باإلضافة
حسا
إلى برامج الخدمة االجتماعية التي تقوم بها خالل العام الدراسي بالتعاون مع الجمعيات األهلية المتخصصة في مجاالت البر والتي تكسب الطالب ً
اجتماع ًيا ،وتجعله مح ًبا للعطاء والتطوع في أعمال الخير.
وتترجم مسؤولية الشركة االجتماعية من خالل برامج لتقديم المنح السنوية لأليتام من ذوي الحاجة وألبناء شهداء الواجب ولحفظة كتاب اهلل .وتتعاون الشركة
مع كل من الجمعية الخيرية لرعاية األيتام "إنسان" وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض "مكنون" لتقديم منح دراسية سنوية لأليتام ولحفظة كتاب اهلل
منحا خاصة ألبناء شهداء الواجب تقدي ًرا للتضحيات التي يقدمها الجنود البواسل للدفاع عن الوطن.
الذين يستوفون شروط محددة .كما تقدم ً

4- 4-44تقنية المعلومات

انطال ًقا من إيمان الشركة بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات في تطوير ودعم المؤسسات التعليمية ،قامت بإنشاء إدارة خاصة لتقنية المعلومات بغرض
مواكبة التطور التقني في العمليتين اإلدارية والتعليمية ،حيث تسعى الشركة الستخدام أحدث الوسائل التقنية لتسهيل قيام منسوبيها بأعمالهم داخل
الفصول الدراسية وداخل المكاتب اإلدارية بما يرفع من كفاءة العمل ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة .وقد أبرمت الشركة بهذا الخصوص عدد
من االتفاقيات مع شركات عالمية رائدة في مجال تقنية المعلومات ،ومنها:
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4 444-44نظام أوراكل ()Oracle
وهو نظام متكامل يعمل على إدارة قواعد بيانات الشركة بأنواعها ،ويشمل اإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات المساندة .وفيما يتعلق
بالشؤون التعليمية ،تم ربط النظام إلكترون ًيا ببرنامج بايونيرز ( )Pioneersإلدارة المدارس.
4 444-44نظام اإلدارة المدرسية بايونيرز ()Pioneers
وهو نظام متكامل ينظم عملية تسجيل الطالب والطالبات وإدارة حساباتهم ونظام رسائل الجوال والدرجات والتقارير وغيرها.
4 444-44منصة التعليم اإللكتروني ( )WinjiGoوإدارة الموارد التعليمية ()EduShare
وهي منصة للتعليم اإللكتروني من شركة ( ،)ITWorx Educationيتم من خالل المنصة إنشاء الفصول وإدارتها وتنظيم االختبارات والمخطط الدراسي
واألنشطة والواجبات والتفاعل االجتماعي مع بقية الطلبة وغيرها .وتشمل تطبيقات الجوال الخاصة بالمعلمين والطالب وأولياء األمور .كما تتيح للمعلمين
والطالب ومدراء المحتوى بجميع المدارس حفظ ومشاركة المصادر التعليمية بينهم وفق معايير نشر المحتوى الرقمي العالمية.
وتعتبر الشركة سباقة في استخدام هذه التقنية في العملية التعليمية تماش ًيا مع خطط وزارة التعليم ورؤية المملكة  ،2030حيث تعاقدت الشركة مع شركة
 ITWorx Educationلتقديم هذه الحلول التقنية ،وشركة  ITWorx Educationمن الشركات الرائدة في هذا المجال التي سبق أن تعاقدت مع وزارة التعليم
(ممثلة بشركة تطوير لتقنيات التعليم) في عام 2017م لدعم مشروع التحول نحو التعليم الرقمي في  150مدرسة في المنطقة الشرقية .ولها سابقات
أعمال ناجحة على مستوى العالم ،وتم تطبيق حلولها في برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي في دولة اإلمارات المتحدة وفي جميع مدارس وزارة
التعليم في دولة قطر تحت رعاية المجلس األعلى للتعليم.
4 444-44اتفاقية التعاون المشترك مع شركة مايكروسوفت ()Microsoft
أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين شركة مايكرسوفت العالمية وشركة  ،ITWorx Educationيتمتع بموجبها طالب وطالبات الشركة ومنسوبيها
بخدمات ومميزات مجانية تشمل االستفادة من البرامج المكتبية والدورات التدريبية والشهادات وغيرها.

4- 4-44العمالء الرئيسيون
يشكل أولياء أمور الطالب والطالبات القاعدة الرئيسية لعمالء الشركة ،وقد نجحت الشركة بفضل تنوع الخدمات التي تقدمها في استقطاب فئات مختلفة
من العمالء الراغبين في االستفادة من خدماتها التعليمية في مجال التعليم األهلي والتعليم األجنبي .وفيما يلي بيان توزيع الطالب والطالبات في مدارس
التعليم األهلي ومدارس التعليم األجنبي للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م).
( لودجلااالاجلاعدد الطالب والطالبات الملتحقين بمدارس الشركة التي تقدم تعليم أهلي للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م)
ت.

عدد المسجلين
(طالبـ/ـة)

المجمع

1

مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار

3.910

2

مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي

2.631

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة

1.993

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا

2.698

4

مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس

1.049

6

مدارس الفكر األهلية

640

7

مدارس النخبة

التعليمية*

668

8

مدارس العروبة

العالمية*

2.870

9

مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية

10

مدارس الشرق األوسط العالمية

1.948

11

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

4.290

12

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

3.121

13

مدارس السليمانية العالمية

256

670
26.744

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* مدارس مملوكة لشركات تابعة للشركة.

** كما في  31يناير 2019م المسجلين للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م).
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4- 4-44الموردون الرئيسيون
ال تتعامل الشركة مع موردين رئيسيين ،وتقوم بإبرام العقود واالتفاقيات مع الموردين المحليين بما يتناسب مع طبيعة أعمالها.

4- 4-44الموظفون
تهدف الشركة إلى بناء عالقات عمل قوية مع موظفيها ،وقد اعتمدت سياسة توظيف تغطي جميع جوانب التوظيف من أوقات العمل المناسبة ،والرعاية
الصحية للموظفين ،والتأمين االجتماعي ،واألجور والبدالت والمزايا األخرى .وفيما يلي بيان عدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة وتوزيعهم على األقسام
المختلفة بحسب الجنسية لألعوام 2016م و2017م و2018م .وجدير بالذكر أن الشركة ال توظف أي عمالة أجنبية على غير كفالتها باستثناء العاملين
الذين يتم االستعانة بهم عن طريق برنامج "أجير" حسب التعليمات والقيود النظامية ذات الصلة.

4 444-44عدد الموظفين وتوزيعهم على األقسام المختلفة بحسب الجنسية
4 44444-44شركة عطاء التعليمية
تم تصنيف الشركة ضمن النطاق البالتيني وفق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف إذ حققت الشركة معدل سعودة بنسبة  %50.92من إجمالي القوى العاملة
في الشركة كما في  31يناير 2019م.
وكما في  31يناير 2019م ،بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة  2,468موظ ًفا وموظفة منهم  732موظ ًفا سعود ًيا بما في ذلك موظفات الشركة المدرجات
تحت برنامج "أجير" (ولمزيد من المعلومات حول برنامج أجير ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 2-14-4برنامج أجير" من هذا القسم) .ويبين الجدول
التالي أعداد موظفي الشركة وتوزيعهم على األقسام واإلدارات المختلفة التي يعملون فيها بحسب الجنسية:
( لودجلااالاجلاأعداد موظفي الشركة وتوزيعهم على األقسام بحسب الجنسية للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م
 31يوليو 2016م
القسم

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

سعودي

غير
سعودي

موظفي المدارس األهلية

706

998

1.704

موظفي المدارس العالمية

28

1.037

1.065

24

اإلدارة العامة للمجمعات

1

0

1

1

0

إدارة اإلشراف والتطوير التربوي

0

2

2

0

2

2

إدارة الجودة

0

2

2

0

2

2

0

إدارة تقنية المعلومات

0

4

4

0

4

4

0

4

اإلدارة الهندسية والتطوير

1

1

2

0

1

1

0

1

1

إدارة الموارد البشرية

6

11

17

8

9

17

7

7

14

إدارة الخدمات المساندة

3

34

37

2

36

38

3

34

37

اإلدارة المالية

1

12

13

1

12

13

1

12

13

إدارة اإليرادات

0

18

18

0

18

18

0

1

1

إدارة المراجعة الداخلية

1

2

3

1

2

3

1

2

3

مكتب الرئيس التنفيذي

3

1

4

2

1

3

3

1

4

اإلجمالي

750

2.122

2.872

795

2.197

2.992

841

2.123

2.964

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

971

1.750

756

1.039

1.795

779

1.131

1.071

1.095

44

1.087

1

1

0

1

2

1

3

2

2
4

اإلجمالي

المصدر :الشركة

وبتاريخ 1440/04/17هـ (الموافق 2018/12/25م) ،اعتمد مجلس اإلدارة هيكل تنظيمي جديد للشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة التوسعية
وخططها االستراتيجية .ويبين الجدول التالي أعداد موظفي الشركة وتوزيعهم على األقسام واإلدارات المختلفة التي يعملون فيها بحسب الجنسية كما
في تاريخ  31يناير 2019م:
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( لودجلااالاجلاأعداد موظفي الشركة وتوزيعهم على األقسام بحسب الجنسية كما في تاريخ  31يناير 2019م
سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

القسم
اإلدارة المالية

2

12

14

اإلدارة العامة لإلشراف والتطوير التربوي

15

22

37

اإلدارة العامة للمجمعات التعليمية

698

1.658

2.356

8

4

12

0

0

0

إدارة اإليرادات والتسجيل

2

16

18

إدارة تقنية المعلومات

0

8

8

إدارة الخدمات المساندة

1

14

15

إدارة المراجعة الداخلية

1

1

2

مكتب الرئيس التنفيذي

5

1

6

732

1.736

2.468

إدارة الموارد البشرية
إدارة التسويق والمبيعات

والشراكات*

اإلجمالي
المصدر :الشركة

* حتى تاريخ هذه النشرة ،لم يتم تعيين موظفين في إدارة التسويق والمبيعات والشراكات نظ ًرا لحداثة اإلدارة.

4 44444-44شركة النخبة التعليمية
تم تصنيف الشركة التابعة ضمن النطاق األخضر المتوسط وفق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف إذ حققت معدل سعودة بنسبة  %45.72من إجمالي
القوى العاملة فيها كما في  31يناير 2019م.
وكما في  31يناير 2019م ،بلغ إجمالي عدد موظفي شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة  379موظ ًفا وموظفة ،منهم  137موظ ًفا سعود ًيا ،ويبين الجدول
التالي أعداد موظفي الشركة التابعة وتوزيعهم على األقسام واإلدارات المختلفة التي يعملون فيها بحسب الجنسية:
( لودجلااالاجلاأعداد موظفي شركة النخبة التعليمية وتوزيعهم على األقسام بحسب الجنسية للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م
و2018م و 31يناير 2019م
 31يوليو 2016م
القسم

 31يوليو 2017م

 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

إداري

6

30

36

7

30

37

6

2

8

15

12

27

تعليمي

47

37

84

48

38

86

52

41

93

122

230

352

اإلجمالي

53

67

120

55

68

123

58

43

101

137

242

379

المصدر :الشركة

4 44444-44شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية
تم تصنيف الشركة التابعة ضمن النطاق األخضر المنخفض وفق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف إذ حققت معدل سعودة بنسبة  %24.18من إجمالي
القوى العاملة فيها كما في  31يناير 2019م.
وكما في  31يناير 2019م ،بلغ إجمالي عدد موظفي شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية التابعة للشركة  337موظ ًفا وموظفة ،منهم  68موظ ًفا
سعود ًيا ،ويبين الجدول التالي أعداد موظفي الشركة التابعة وتوزيعهم على األقسام واإلدارات المختلفة التي يعملون فيها بحسب الجنسية:
( لودجلااالاجلاأعداد موظفي شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية وتوزيعهم على األقسام بحسب الجنسية للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
و2017م و2018م و 31يناير 2019م
 31يوليو 2016م
القسم

 31يوليو 2017م

 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

إداري

42

15

57

42

10

52

33

25

58

42

24

66

تعليمي

41

422

463

41

420

461

39

380

419

26

245

271

اإلجمالي

83

437

520

83

430

513

72

405

477

68

269

337

المصدر :الشركة
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الرواد للخدمات المساندة
4 44444-44شركة
ّ

تم تصنيف الشركة التابعة ضمن النطاق األخضر المنخفض وفق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف إذ حققت معدل سعودة بنسبة  %11.87من إجمالي
القوى العاملة فيها كما في  31يناير 2019م.

وكما في  31يناير 2019م ،بلغ إجمالي عدد موظفي شركة الر ّواد للخدمات المساندة التابعة للشركة  61موظ ًفا وموظفة ،منهم  1موظ ًفا سعود ًيا ،ويبين
الجدول التالي أعداد موظفي الشركة التابعة وتوزيعهم على األقسام واإلدارات المختلفة التي يعملون فيها بحسب الجنسية:
( لودجلااالاجلاأعداد موظفي شركة الر ّواد للخدمات المساندة وتوزيعهم على األقسام بحسب الجنسية للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
و2017م و2018م و 31يناير 2019م
 31يوليو 2016م
القسم

 31يوليو 2017م

 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

8

4

12

8

4

12

8

4

12

1

4

5

فني

4

56

60

4

58

62

4

57

61

0

56

56

اإلجمالي

12

60

72

12

62

74

12

61

73

1

60

61

إداري

المصدر :الشركة

جدير بالذكر أن الشركة تعمل حال ًيا على توحيد أرقام الموظفين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مع برنامج نطاقات للشركة وشركاتها التابعة.

4 444-44برنامج أجير
أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،خدمة أجير للعمل المؤقت وهو برنامج يشمل عدد من الخدمات المقدمة عن طريق بوابة أجير اإللكترونية (ajeer.
 )com.saالتي تهدف إلى تنظيم العمل الوافدين المؤقت عن طريق توثيق العالقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن
والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى عن طريق:



خدمة التقاول
هي خدمة تهدف إلدارة العالقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل من الباطن أو عقود عمل مباشرة تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة
ما للعمل لدى جهة أخرى .بحيث تقوم المنشأة المقدمة للخدمة بإصدار إشعارات التقاول الذي يتم من خاللها تحديد األشخاص الذي
سيقومون بتنفيذ العمل .ويحمل العامل إشعار التقاول إلثبات قانونية تواجده في جهة غير التي يتبع لها ،وذلك لتقديمها للجهات المختصة
(لجان التفتيش) عند طلبها.



خدمة العمل المؤقت – خدمات العمالة
هي خدمة تتيح للمنشآت إمكانية إعارة خدمات العمالة الفائضة للمنشآت األخرى بشكل مؤقت ،بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل
والتنمية االجتماعية .بحيث تقوم المنشأة المقدمة للخدمة بإصدار إشعار العمل المؤقت – خدمات العمالة الذي يتم من خالله تحديد
الشخص الذي تمت إعارة خدماته من صاحب عمله األساسي إلى صاحب العمل المؤقت لفترة زمنية محددة.



خدمة العمل المؤقت – التعاقد المباشر .ويندرج تحت هذه الخدمة:
 -إشعارات العمل المؤقت في موسم الحج. -إشعارات العمل المؤقت للمرافقين.تهدف الخدمة إلى تيسير الوصول إلى قوى عاملة عن طريق تمكين األفراد الراغبين بالعمل لدى المنشآت بالتسجيل في سوق العمل للتعاقد
المباشر .وبإمكان المنشآت االستفادة من الباحثين عن عمل والتعاقد معهم بما يناسب متطلباتها عبر تقديم العروض لهم من خالل سوق
العمل .ويندرج تحت هذه الخدمة العقود التي تقوم على التعاقد ما بين المنشأة والفرد (وليس بين المنشأة والمنشأة) وتشمل :إشعار العمل
المؤقت للمرافقين ،وإشعار العمل المؤقت في موسم الحج.

موظفي الشركة وشركاتها التابعة المسجلين في برنامج أجير  820موظفة كما في نهاية العام المالي 2018م في حين بلغ عددهم
بلغ إجمالي عدد
ّ
930موظفة كما في  31يناير 2019م.

4 444-44التوطين
تم اعتماد برنامج التوطين "نطاقات" بموجب قرار وزير العمل رقم ( )4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) بناء على قرار مجلس
الوزراء رقم ( )50وتاريخ 1415/05/21هـ (الموافق 1994/10/25م) .وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية برنامج "نطاقات" لتحفيز المنشآت
لتوظيف المواطنين السعوديين ،ويصنّف هذا البرنامج أداء الكيان على أساس نطاقات محددة :وهي األحمر ،واألصفر ،واألخضر (المنقسم إلى ثالث
فئات :أخضر مرتفع وأخضر متوسط وأخضر منخفض) ،والبالتيني ،حيث تكون الكيانات التي ال تمتثل لمتطلبات برنامج نطاقات ضمن النطاق األحمر،
وتكون الكيانات التي ال تمتثل لمتطلبات برنامج نطاقات ولكنها تشتمل على نسبة معتبرة من الموظفين السعوديين ضمن النطاق األصفر ،أما الكيانات التي
تمتثل لمتطلبات برنامج نطاقات فتكون ضمن النطاق األخضر بفئاته الثالث ،وكلما زادت نسبة السعوديين في الكيان فإنها تتجه نحو االخضر المرتفع،
في حين تكون الكيانات التي تمتثل لبرنامج نطاقات والتي تحتفظ بنسبة توطين متميزة مقارنة بكيانات تمارس نشاط اقتصادي مشابه وبحجم مشابه
ضمن النطاق البالتيني.
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الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية قد أقرت مؤخ ًرا تعديلاً جديدًا على برنامج "نطاقات" لتحسين أداء السوق وتطويره والقضاء على
أجلت
التوطين غير المنتج باسم "نطاقات موزون" الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1438/03/12هـ (الموافق 2016/12/11م) ولكن ّ
وزارة العمل والتنمية االجتماعية تطبيقه لحين إشعار آخر ولم يتم تحديد تاريخ جديد لتطبيقه حتى تاريخ هذه النشرة .وتقوم آلية عمل برنامج "نطاقات
موزون" على تصنيف الكيانات ضمن نطاقات محددة بحسب عدد النقاط التي يحصل عليها الكيان بنا ًء على خمسة عوامل :معدل التوطين ،ومتوسط
أجور الموظفين السعوديين ،ونسبة توطين النساء ،ومدى استدامة الوظيفة بالنسبة للموظفين السعوديين ،ونسبة المواطنين السعوديين الذين يحصلون
على أجور مرتفعة في المنشأة .ويظل اإلطار الحالي قائ ًما حتى اآلن وال زالت الكيانات تصنّف على أساس المتوسط الدوار الذي يحسب أسبوع ًيا نسبة
أسبوعا .ويبين الجدول التالي تصنيف نطاقات الشركة وشركاتها التابعة لألعوام 2016م و2017م و2018م:
التوطين فيه على مدار ستة وعشرين
ً
( لودجلااالاجلاتصنيف نطاقات الشركة وشركاتها التابعة لألعوام 2016م و2017م و2018م
النطاق عام 2016م

النطاق عام 2017م

النطاق عام 2018م

اسم الشركة
شركة عطاء التعليمية

أخضر

أخضر

بالتيني

شركة النخبة التعليمية

أخضر

أخضر

أخضر متوسط

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

أخضر

أخضر

أخضر منخفض

-

أخضر

أخضر منخفض

شركة الر ّواد للخدمات المساندة
المصدر :الشركة

4- 4-44استمرارية األعمال

ً
ملحوظا على أوضاعها المالية خالل االثني عشر ()12
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو الشركات التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثي ًرا
شه ًرا األخيرة التي تسبق نشرة اإلصدار هذه .باإلضافة إلى ذلك ،لم يحدث أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة ،كما يقر أعضاء مجلس إدارة
الشركة بأنه ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها مستقبلاً .
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5 55هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة
5- 555هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة
بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

1

شركة اإلبداع الوطني
المتطورة للتجارة

15.200.000

152.000.000

%38

-

10.640.000

2

شركة رزم لالستثمار**

11.368.310

113.683.100

%28.42

%0.36

7.957.817

79.578.170

3

أحمد بن ناصر المتعب

8.640.000

86.400.000

%21.6

-

6.048.000

60.480.000

%15.12

4

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

10.744.680

%2.69

-

752.128

7.521.280

%1.88

5

فرح بنت أحمد المتعب

960.000

9.600.000

%2.4

-

672.000

6.720.000

%1.68

-

6

شركة القصبي للمقاوالت

818.886

8.188.860

%2.05

-

573.220

5.732.200

%1.43

-

7

عبدالعزيز بن سالم
الرويس

634.265

6.342.650

%1.59

-

443.986

4.439.860

%1.11

-

8

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

4.972.870

%1.24

-

348.101

3.481.010

%0.87

-

9

شركة مشيرة السعودية
المحدودة

379.241

3.792.410

%0.95

-

265.469

2.654.690

%0.66

-

10

منال بنت طارق القصبي

297.776

2.977.760

%0.74

-

208.443

2.084.430

%0.52

-

11

خالد بن بداح البداح

77.632

776.320

%0.19

-

54.342

543.420

%0.14

-

12

محمد بن عبداهلل القاسم

38.816

388.160

%0.1

-

27.171

271.710

%0.07

-

13

رابعة بنت عبداهلل القاسم

13.319

133.190

%0.03

-

9.323

93.230

%0.02

-

الجمهور

-

-

-

12.000.000

120.000.000

%30

املجموع

40.000.000

400.000.000

%100

40.000.000

400.000.000

%100

االسم

ت.

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

106.400.000

%26.6

-

%19.89

%0.25
-

المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** نشأت الملكية غير المباشرة لشركة رزم لالستثمار من خالل ملكيتها البالغة  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت.

5- 555كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر خمسة في المائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااااجلاالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
قبل الطرح
االسم

ت.

بعد الطرح
نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*
-

10.640.000
7.957.817

79.578.170

6.048.000

60.480.000

%15.12

24.645.817

246.458.170

%61.61

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

1

شركة اإلبداع الوطني
المتطورة للتجارة

15.200.000

152.000.000

%38

2

شركة رزم لالستثمار**

11.368.310

113.683.100

%28.42

%0.36

3

أحمد بن ناصر المتعب

8.640.000

86.400.000

%21.6

-

35.208.310

352.083.100

%88.02

املجموع

106.400.000

%26.6
%19.89

%0.25
-

** نشأت الملكية غير المباشرة لشركة رزم لالستثمار من خالل ملكيتها البالغة  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت.
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-

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

وفيما يلي معلومات أكثر تفصيلاً حول كبار المساهمين في الشركة.

5 55555شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة
شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة اإلبداع الوطني لالستثمار مق ّيدة بالسجل التجاري
رقم  1010464560وتاريخ 1438/01/09هـ (الموافق 2016/10/10م) بمدينة الرياض .يقع المركز الرئيسي لها في برج اإلبداع في طريق الملك فهد
بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ورقم الصندوق البريدي الخاص بها هو  9316والرمز البريدي هو  .11413ويبلغ رأس مال شركة اإلبداع
الوطني المتطورة للتجارة الحالي مائة مليون ( )100.000.000ريال سعودي مقسم إلى مليون ( )1.000.000حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة
مائة ( )100ريال سعودي .وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة حسب سجلها التجاري في التشييد والبناء ومقاوالت الصيانة
والتشغيل للمباني السكنية والتجارية وشراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة واستثمار
األراضي والعقارات لصالح الشركة وصيانة الفنادق والمستشفيات والمجمعات السياحية والمرافق الصحية وخدمات االستيراد والتصدير ،وال تمارس
حال ًيا أي أنشطة منافسة ألنشطة الشركة داخل المملكة ،ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية فيها كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة اإلبداع الوطني لالستثمار

1.000.000

100

100.000.000

%100

اإلجمالي

1.000.000

-

100.000.000

%100

الشركاء

المصدر :الشركة

( لودجلااااجلاهيكل الملكية في شركة اإلبداع الوطني لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

5.000.000

10

50.000.000

%50

مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود للموهبة

5.000.000

10

50.000.000

%50

اإلجمالي

10.000.000

-

100.000.000

%100

الشركاء

المصدر :الشركة

تملك شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة ما نسبته  %38من أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد إتمام عملية الطرح ،ستحتفظ بعدد  10.640.000سه ًما
وهو ما يمثل نسبة  %26.6من رأس مال الشركة.

5 55555شركة رزم لالستثمار
شركة رزم لالستثمار هي شركة مساهمة مقفلة مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010252635وتاريخ 1429/06/24هـ (الموافق 2008/06/28م) بمدينة
الرياض مملوكة لكل من رئيس مجلس اإلدارة طارق بن عثمان القصبي وأحمد بن طارق القصبي.
يقع المركز الرئيسي لشركة رزم لالستثمار في شارع الحسن بن علي في حي الروضة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ،ورقم الصندوق
البريدي الخاص بها هو  10613والرمز البريدي هو  .11666ويبلغ رأس مال شركة رزم لالستثمار الحالي اثنين مليون ( )2.000.000ريال سعودي
مائتي ألف ( )200.000سهم متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل سهم عشر ( )10رياالت سعودية .وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة رزم
مقسم إلى
ّ
لالستثمار حسب سجلها التجاري في شراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وشراء وتملك العقارات لصالح
الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وتملك المنشآت والمرافق الصحية وصيانتها وتجارة التجزئة في اآلالت التعليمية ولوازم المدارس والجامعات وتنفيذ
ومقاوالت األعمال اإللكترونية وأعمال تقنية وشبكات االتصاالت وصيانتها وتشغيلها ،وال تمارس حال ًيا أي أنشطة منافسة ألنشطة الشركة داخل المملكة،
ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية فيها كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في شركة رزم لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة
المساهمين

القيمة االسمية لكل سهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

طارق بن عثمان القصبي

198.000

10

1.980.000

%99

أحمد بن طارق القصبي

2.000

10

20.000

%1

اإلجمالي

200.000

10

2.000.000

%100

المصدر :الشركة

تملك شركة رزم لالستثمار ما نسبته  %28.42تقري ًبا من أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد إتمام عملية الطرح ،ستحتفظ بعدد  7.957.817سه ًما وهو ما
يمثل نسبة  %19.89تقري ًبا من رأس مال الشركة.
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5 55555أحمد بن ناصر حماد المتعب
ولد الدكتور أحمد بن ناصر المتعب عام 1949م ،وحصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات البحتة والفيزياء من جامعة الملك سعود بالرياض في
عام 1970م ،ثم حصل على درجة الماجستير في التحليل العددي والحسابات اآللية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة في عام 1974م والدكتوراة
في التحليل العددي من نفس الجامعة في عام 1977م.
يعتبر الدكتور أحمد بن ناصر المتعب – باإلضافة إلى خبراته األكاديمية الموضحة أعاله – ممن ساهم في تطوير التعليم األجنبي في المملكة منذ بداياته،
وهو المؤسس لمدرسة الشرق األوسط العالمية الحاصلة على أول ترخيص من وزارة التعليم لتدريس منهج أجنبي في المملكة العربية السعودية في عام
1998م .وهو المؤسس لمجموعة من المدارس العالمية واألهلية األخرى التي اندمجت في وقت الحق في شركة عطاء التعليمية.
في الفترة بين العام 1970م وحتى عام 1999م ،شغل الدكتور أحمد بن ناصر المتعب عدد من المناصب في كلية العلوم في جامعة الملك سعود بالرياض،
حيث د ّرس بقسم الرياضيات فيها كما شغل عدة مناصب إدارية قيادية كان آخرها عمادة كلية العلوم ثم أمين عام الجامعة.
يملك أحمد بن ناصر المتعب ما نسبته  %21.6من أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد إتمام عملية الطرح ،سيحتفظ بعدد 6.048.000سه ًما وهو ما يمثل
نسبة  %15.12من رأس مال الشركة.

5- 555نبذة عن الشركات المساهمة في الشركة
تتمثل الشركات المالكة ألسهم في شركة عطاء التعليمية في كل من :شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة ،وشركة رزم لالستثمار ،وشركة القصبي
للمقاوالت ،وشركة مشيرة السعودية المحدودة .وفيما يلي معلومات إضافية حول شركة القصبي للمقاوالت ،وشركة مشيرة السعودية المحدودة (ولمعلومات
حول شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة وشركة رزم لالستثمار ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 2-5كبار المساهمين" من هذا القسم).

5 55555شركة القصبي للمقاوالت
شركة القصبي للمقاوالت هي شركة مساهمة مقفلة مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  1010068765وتاريخ 1408/07/27هـ (الموافق 1988/03/15م)
بمدينة الرياض ،وهي مملوكة لكل من رئيس مجلس اإلدارة طارق بن عثمان القصبي وآخرون.
يقع المركز الرئيسي لشركة القصبي للمقاوالت في شارع الحسن بن علي في حي الروضة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ،ورقم الصندوق
البريدي الخاص بها هو  89033والرمز البريدي هو  .11672ويبلغ رأس مالها الحالي مليون ( )1.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة ألف ()100.000
سهم متساوية القيمة ،قيمة كل سهم عشر ( )10رياالت سعودية .وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة القصبي للمقاوالت حسب سجلها التجاري في ورش
الحدادة ،ورش صناعة األلمنيوم ،إنشاء المباني ،صيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي ،إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ،البيع بالتجزئة
لمواد البناء ،أنشطة التطوير واالستثمار العقاري ،التنظيف العام للمباني ،صيانة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية واألهلية،
وال تمارس حال ًيا أي أنشطة منافسة ألنشطة الشركة داخل المملكة ،ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية فيها كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااااجلاهيكل الملكية في شركة القصبي للمقاوالت كما في تاريخ هذه النشرة
الشركاء

قيمة كل سهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

يوسف بن عثمان بن عبداهلل القصبي

35.000

10

350.000

%30

طارق بن عثمان بن عبداهلل القصبي

7.500

10

75.000

%7.5

خالد بن عثمان بن عبداهلل القصبي

22.500

10

225.000

%22.5

أحمد بن عثمان بن عبداهلل القصبي

7.500

10

75.000

%7.5

عبدالعزيز بن قاسم بن عثمان القصبي

10.000

10

100.000

%10

شركة رزم لالستثمار

17.500

10

175.000

%17.5

اإلجمالي

100.000

-

1.000.000

%100

المصدر :الشركة

تملك شركة القصبي للمقاوالت ما نسبته  %2.05تقري ًبا من أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد إتمام عملية الطرح ،ستحتفظ بعدد  5.732.200سه ًما وهو
ما يمثل نسبة  %1.43من رأس مال الشركة.

5 55555شركة مشيرة السعودية المحدودة
شركة مشيرة السعودية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  4030278536وتاريخ 1436/01/10هـ (الموافق
2014/11/02م) بمدينة جدة .يقع المركز الرئيسي لها في شارع حسن نائب الحرم في حي األندلس بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية ،ورقم
الصندوق البريدي الخاص بها هو  533والرمز البريدي هو  .21421ويبلغ رأس مالها الحالي ستة مليون ( )6.000.000ريال سعودي مقسم إلى ستة
مليون ( )6.000.000حصة متساوية القيمة ،قيمة كل حصة واحد ( )1ريال سعودي .وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة مشيرة السعودية المحدودة حسب
سجلها التجاري في مقاوالت التشييد والبناء وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية وال تمارس حال ًيا أي أنشطة منافسة
ألنشطة الشركة داخل المملكة ،ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية فيها كما في تاريخ هذه النشرة:
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( لودجلااااجلاهيكل الملكية في شركة مشيرة السعودية المحدودة كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

نورة بنت ماجد بن عبداهلل القصبي

3.000.000

1

3.000.000

%50

عبدالعزيز بن ماجد بن عبداهلل القصبي

3.000.000

1

3.000.000

%50

اإلجمالي

6.000.000

-

6.000.000

%100

الشركاء

المصدر :الشركة

تملك شركة مشيرة السعودية المحدودة ما نسبته  %0.95تقري ًبا من أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد إتمام عملية الطرح ،ستحتفظ بعدد  265.469سه ًما
وهو ما يمثل نسبة  %0.66من رأس مال الشركة.

5- 555الهيكل التنظيمي للشركة
يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة ( )9أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرات الواسعة إلدارة أعمال الشركة ،وللشركة إدارة تنفيذية مكونة من فريق
من األعضاء الذين يتمتعون بالخبرات الالزمة إلدارة األعمال اليومية للشركة.
الشكل ( :)1-5الهيكل التنظيمي الحالي للشركة

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﳌﻜﺎﻓﺂت

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷداء

ﻣﺴﺆول اﻻﻟﺘﺰام

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻮي

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة اﻹﻳﺮادات
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

المصدر :الشركة
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إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت

5- 555أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر
5 55555تشكيل مجلس اإلدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة ( )9أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية اعتبا ًرا من تاريخ 1440/02/29هـ (الموافق
2018/11/07م) لمدة ثالث ( )3سنوات .ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
( لودجلااااجلامجلس إدارة الشركة
الملكية المباشرة*

الملكية غير المباشرة*

تاريخ التعيين**

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

طارق بن عثمان
القصبي***

رئيس
المجلس

سعودي

67

غير
تنفيذي

-

أحمد بن ناصر المتعب

نائب رئيس
المجلس

سعودي

69

تنفيذي

%21.6

%15.12

عثمان بن طارق القصبي

عضو

سعودي

42

غير
تنفيذي

%2.69

%1.88

-

عبداهلل بن طارق
القصبي

عضو

سعودي

38

غير
تنفيذي

%1.24

%0.87

-

-

عبد اإلله بن صالح آل
الشيخ

عضو

سعودي

60

مستقل

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

ثنيان بن سليمان بن
ثنيان

عضو

سعودي

54

غير
تنفيذي

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

عبدالرحمن بن محمد
البراك

عضو

سعودي

59

مستقل

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

محمد بن علي العطيفي
العنزي

عضو

سعودي

50

مستقل

-

-

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

فرح بنت أحمد المتعب

عضو

سعودية

38

تنفيذي

%2.4

1.68

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

أسامة محمد عبدالباقي
سعيد

أمين سر
المجلس

مصري

44

-

-

-

-

-

1440/03/21هـ
(الموافق 2018/11/25م)

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

-

%28.64

%20.05

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

-

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

-

1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)
1440/02/29هـ
(الموافق 2018/11/07م)

المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر في المناصب المذكورة للدورة الحالية للمجلس .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين
السر الواردة في القسم الفرعي 4-5-5تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة.

*** نشأت الملكية غير المباشرة لرئيس المجلس من خالل:

 -1ملكيته البالغة  %99.0في شركة رزم لالستثمار التي تملك ما نسبته  %28.4في شركة عطاء التعليمية

 -2ملكيته البالغة  %7.5في شركة القصبي للمقاوالت التي تملك ما نسبته  %2.1في شركة عطاء التعليمية

 -3ملكيته البالغة  %99.0في شركة رزم لالستثمار التي تملك  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت التي تملك  %2.1في شركة عطاء التعليمية

5 55555مسؤوليات مجلس اإلدارة
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما ال يتعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين،
وذلك حسب ما جاء في النظام األساسي للشركة .ويعهد إلى اإلدارة التنفيذية مسؤولية إدارة أعمال الشركة اليومية المعتادة والتي تشرف بدورها على
عدد من األقسام اإلدارية (ولمزيد من المعلومات حول األقسام اإلدارية في الشركة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 9-5إدارات الدعم اإلداري" من هذا
القسم) .كما يعهد ببعض صالحياته للجان الشركة ،وهي لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية واالستثمار .وللمجلس الحق في
تفويض صالحياته إلى عضو واحد أو أكثر أو إلى أطراف أخرى.
5 5555555مجلس اإلدارة
تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:







وضع األهداف االستراتيجية الشاملة للشركة واإلشراف على العمليات الرئيسية والتأكد من توافر الموارد الالزمة لتحقيقها.
اإلشراف على اإلدارة المالية وتدفقاتها النقدية وعالقتها المالية واالئتمانية مع الغير.
تحديد الهيكل الرأسمالي للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية ومراجعتها بشكل دوري.
إقرار الميزانيات السنوية واإلشراف على النفقات الرأسمالية للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.
وضع أهداف األداء واإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها المجلس.
الموافقة على السياسات واإلجراءات الداخلية الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.
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المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
 وضع سياسات ومعايير وإجراءات منهجية وشفافة للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
 وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب
المصالح األخرى والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
 وضع نظام للرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.
 التحقق من قوة الرقابة المالية في الشركة ،ووضع نظام إلدارة المخاطر فيها.
 إعداد تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
 ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.
 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالئمة آلية اإلفصاح.
 إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر على األنشطة المختلفة في الشركة وأي تطورات جوهرية.
 إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم والتأكد من وجود سياسة مناسبة لدى الشركة إلحالل بديل مناسب لهم.
 تحديد أنواع المكافآت التي تمنح لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء ،والمكافآت في شكل
أسهم ،بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة.
 االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة في الشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة.
 تشكيل لجان متخصصة بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها.
 تقييم أداء وأعمال اللجان المنبثقة عن المجلس.
5 5555555رئيس مجلس اإلدارة
تشمل مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:








ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة ،والتحقق من قيام
مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال.
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين،
وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البنّاء.
التأكد من أن المجلس يقوم أعماله بمسؤولية ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة التشغيلية.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي.
تمثيل مجلس إدارة الشركة أمام الجهات القضائية واإلشراف على العالقات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية األخرى.
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،وأن يرافق
هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

5 55555عقود الخدمة وعقود العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة
باستثناء عقد العمل المبرم مع فرح بنت أحمد المتعب ،لم يتم إبرام أي عقود خدمة بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة ،ويتقاضى أعضاء المجلس مكافآت
حسب نظام الشركة بما ال يتعارض مع الضوابط النظامية الصادرة بهذا الشأن (ولمزيد من التفصيل ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 8-5مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين" من هذا القسم) .وفيما يلي ملخص عقد عمل عضو مجلس اإلدارة فرح بنت أحمد المتعب:
فرح بنت أحمد المتعب
2006/09/31م (الموافق 1427/09/07هـ)

تاريخ بداية العقد
املسمى الوظيفي

مديرة مدرسة

املهام

 القيام بالعمل وفق أصول المهنة ووفق تعليمات الشركة ،بما في ذلك التعليمات الصادرة من وزارة التعليم.
 مراعاة مصالح الطالب والطالبات التعامل معهم وف ًقا لألنظمة والتعليمات التربوية.

مدة العقد

عام دراسي واحد يبدأ من تاريخ المباشرة ويتجدد تلقائ ًيا ما لم يبلغ أحد الطرفين اآلخر برغبته في انتهاء العقد وعدم التجديد.

األجر واملزايا

تتقاضى الموظفة بموجب عقد العمل المبرم مع الشركة أج ًرا أساس ًيا باإلضافة إلى بدل نقل.

اإلجازة السنوية

ال تقل عن واحد وعشرين ( )21يو ًما وتزاد إلى ما ال يقل عن ثالثين ( )30يو ًما إذا أمضت الموظفة خمس سنوات في الخدمة.

المصدر :الشركة

5 55555السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
فيما يلي توضيح مؤهالت كل عضو في مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس وخبرات كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
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طارق بن عثمان القصبي ،رئيس مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر

67

تاريخ التعيني

2010م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 بكالوريوس هندسة مدنية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1976م.

املناصب احلالية










املناصب السابقة













رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بجدة وتعمل في مجال األعمال المصرفية واالستثمارية،
منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس إدارة شركة رزم لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في قطاع االستثمار ،منذ عام
2009م وحتى تاريخ هذه النشرة.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بأبها وتعمل في قطاع
المقاوالت والعقارات ،منذ عام 2007م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في القطاع الصحي،
منذ عام 1995م وحتى تاريخ هذه النشرة.
مديري الشركة الفنية لتوطين التقنية ،شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة
رئيس مجلس
ّ
الحاسب اآللي وقطع غيارها وخدمات الحاسب اآللي ونظام تطبيقه وقواعد البيانات ،منذ عام 1998م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة شركة البلد األمين للتنمية والتطوير العمراني ،شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع المقاوالت واإلنشاءات،
منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
مديري شركة ضاحية سمو ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مكة المكرمة وتعمل في قطاع المقاوالت
رئيس مجلس
ّ
واإلنشاءات ،منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة القصبي للمقاوالت ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في قطاع المقاوالت،
منذ عام 2018م وحتى ديسمبر عام 2018م.
رئيس مجلس إدارة شركة سرب لالستثمار العقاري ،شركة مساهمة مقفلة تعمل في نشاط االستثمار العقاري ،منذ عام 2012م
وحتى عام 2018م.
رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لألوراق المالية ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تقديم
خدمات األوراق المالية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2016م.
رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض منذ عام 2014م وحتى عام 2015م.
رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لألوراق المالية ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تقديم
خدمات األوراق المالية ،منذ عام 2008م وحتى عام 2013م
نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض منذ عام 2005م وحتى عام 2014م.
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دله البركة ،شركة ذات مسؤولية محدودة (قابضة) مركزها الرئيس بجدة وتعمل في مجال
االستثمار ،منذ عام 1990م وحتى عام 2012م.
عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر منذ عام 2001م وحتى عام 2007م.
مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بمكة المكرمة وتعمل في مجال المقاوالت،
منذ عام 1988م وحتى عام 1990م.
نائب رئيس مؤسسة كرا ،مؤسسة فردية مقرها في مكة المكرمة وتعمل في مجال المقاوالت ،منذ عام 1981م وحتى عام 1988م.
مدير مشروع ،مؤسسة كرا ،منذ عام 1978م وحتى عام 1981م.

أحمد بن ناصر المتعب ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر
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تاريخ التعيني

2015م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 دكتوراه التحليل العددي ،جامعة مانشستر ،مانشستر ،المملكة المتحدة ،عام 1977م.
 ماجستير التحليل العددي والحسابات اآللية ،جامعة مانشستر ،مانشستر ،المملكة المتحدة ،عام 1974م.
 بكالوريوس الرياضيات البحتة والفيزياء ،جامعة الملك سعود (كلية العلوم) ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1970م.

املناصب احلالية








نائب رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس اللجنة التنفيذية واالستثمار في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وعضو فيها منذ عام 2015م حتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس مديري شركة النخبة التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في قطاع التعليم ،منذ عام
2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس مديري شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في قطاع
التعليم ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس مديري شركة الر ّواد للخدمات المساندة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في مجال مقاولة
الصيانة والتشغيل ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
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الجنسية
املناصب السابقة

سعودي















عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2016م وحتى عام 2018م
مالك ومؤسس مدارس جرير األهلية (مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس حال ًيا) منذ عام 2013م وحتى عام 2015م.
مالك ومؤسس مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.
مالك ومؤسس مدارس السليمانية العالمية منذ عام 2002م وحتى عام 2015م.
مالك ومؤسس مدارس الفكر األهلية منذ عام 1999م وحتى عام 2015م.
مالك ومؤسس مدارس الشرق األوسط الجديدة منذ عام 1998م وحتى عام 2015م.
مالك ومؤسس مدارس الشرق األوسط العالمية منذ عام 1998م وحتى عام 2015م.
رئيس مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر واالتصاالت ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرئيس بالرياض وتعمل في
مجال الحاسب واالتصاالت ،منذ عام 1991م وحتى عام 1997م.
أمين عام جامعة الملك سعود ،الرياض ،منذ عام 1988م وحتى عام 1991م.
عميد كلية العلوم في جامعة الملك سعود ،الرياض ،منذ عام 1982م وحتى عام 1988م.
وكيل كلية العلوم في جامعة الملك سعود ،الرياض ،منذ عام 1980م وحتى عام 1982م.
مدرس بقسم الرياضيات في كلية العلوم ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،منذ عام 1977م وحتى عام 1997م.
معيد مبتعث لدراسة الماجستير والدكتوراة في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة ،منذ عام 1972م وحتى عام 1977م.
معيد بقسم الرياضيات في كلية العلوم ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،منذ عام 1970م وحتى عام 1972م.

عثمان بن طارق القصبي ،عضو مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر

42

تاريخ التعيني

2010م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 ماجستير إدارة األعمال ،جامعة بريدجبورت ،كونيكتيكت ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2000م.
 بكالوريوس محاسبة ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1997م.

املناصب احلالية





عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس مديري شركة النخبة التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في قطاع التعليم ،منذ عام
2006م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس مديري شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في قطاع
التعليم ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس مديري شركة الر ّواد للخدمات المساندة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في مجال مقاولة
الصيانة والتشغيل ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
مؤسس ورئيس مجلس إدارة صندوق رواج التعليمي ،صندوق استثماري مركزه الرئيس بالرياض ويعمل في مجال االستثمار
في التعليم والتدريب ،منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة رزم لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في قطاع االستثمار،
منذ عام 2009م وحتى تاريخ هذه النشرة.
شريك ومدير شركة صالح الدويش وعثمان القصبي ،شركة تضامنية مقرها الرياض وتعمل في مجال االستشارات اإلدارية
منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة.



مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة شركة فنادق ميرا التجارية ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في
مجال الفنادق والمنتجعات السياحية ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
رئيس لجنة التعليم األهلي في الغرفة التجارية بالرياض منذ عام 2012م وحتى عام 2016م.
عضو مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية بالرياض منذ عام 2012م وحتى عام 2016م.
رئيس اللجنة التنفيذية واالستثمار في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.
مؤسس وشريك في شركة النخبة التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في قطاع التعليم ،منذ عام
2006م وحتى عام 2012م.
الرئيس التنفيذي لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.
الرئيس التنفيذي لشركة النخبة التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في قطاع التعليم ،منذ عام
2006م وحتى عام 2010م.






املناصب السابقة








90

عبدهللا بن طارق القصبي ،عضو مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر

38

تاريخ التعيني

2010م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 ماجستير علوم إدارية ،جامعة ميجيل ،مونتريال ،كندا ،عام 2017م.
 بكالوريوس علوم إدارية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2004م.

املناصب احلالية









املناصب السابقة









عضو مجلس إدرة شركة القصبي للمقاوالت ،شركة مساهمة مقفلة مقرها الرياض وتعمل في قطاع المقاوالت ،منذ عام
2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية ،شركة مساهمة مقفلة مقرها الرياض وتعمل في المجال الصحي ،منذ عام
2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو لجنة الشركات العائلية ،الغرفة التجارية بالرياض ،منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.
مدير شركة الفنية لتوطين التقنية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تقنية
المعلومات ،منذ عام 2012م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو لجنة المراجعة لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة شركة رزم لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في قطاع االستثمار ،منذ
عام 2009م والعضو المنتدب منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.
محاضر بدوام جزئي ،جامعة اليمامة بالرياض ،منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.
الرئيس التنفيذي لشركة رزم لالستثمار ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في قطاع االستثمار ،منذ
عام 2009م وحتى عام 2017م.
رئيس مجلس إدارة مستشفى األسرة الدولي ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في القطاع الصحي،
منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.
مدير التسويق في الشركة الفنية لتوطين التقنية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
تقنية المعلومات ،منذ عام 2009م وحتى عام 2011م.
مسؤول مبيعات ،الشركة الفنية لتوطين التقنية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
تقنية المعلومات ،منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.
باحث ،شركة الجزيرة إلدارة األصول ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال االستشارات
المالية منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.
مدير محافظ مالية ،شركة نعيم إلدارة األصول ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
سوق المال ،منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.

عبداإلله بن صالح آل الشيخ ،عضو مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر
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تاريخ التعيني

2014م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 ماجستير علوم إدارية ،جامعة شرق نيو مكسيكو ،والية نيو مكسيكو ،الواليات المتحدة األمريكية عام 1988م.
 بكالوريوس علوم إدارية ،جامعة بورتالند ستيت ،والية اوريجن ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1985م.

املناصب احلالية






املناصب السابقة








عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض التجارية منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2013م وحتى تاريخ هذه النشرة.
رئيس لجنة المراجعة لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2013م وحتى تاريخ هذه النشرة.
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
التمويل العقاري ،منذ عام 2011م وحتى تاريخ هذه النشرة.

مدير عام قطاع الشركات ،البنك األول( ،البنك السعودي الهولندي ساب ًقا) ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس
بالرياض وتعمل في مجال مزاولة عمليات البنوك ،منذ عام 2001م وحتى عام 2010م.
مدير إقليمي للمنطقة الوسطى ،البنك األول (البنك السعودي الهولندي ساب ًقا) ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس
بالرياض وتعمل في مجال مزاولة عمليات البنوك ،منذ عام 1998م وحتى عام 2001م.
مدير عام إدارة العمالء في المنطقة الوسطى ،البنك السعودي الفرنسي ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بالرياض
وتعمل في مجال مزاولة عمليات البنوك ،منذ عام 1996م وحتى عام 1998م.
مدير إقليمي لقطاع الشركات ،البنك السعودي الفرنسي ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
مزاولة عمليات البنوك ،منذ عام 1994م وحتى عام 1995م.
مدير فرع العليا ،البنك السعودي الفرنسي ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال مزاولة
عمليات البنوك ،منذ عام 1993م وحتى عام 1993م.
مدير عالقات عمالء إدارة الشركات ،البنك السعودي الفرنسي ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في
مجال مزاولة عمليات البنوك ،منذ عام 1988م وحتى عام 1992م.

91

ثنيان بن سليمان بن ثنيان ،عضو مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر
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2015م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 بكالوريوس علوم إدارية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1987م.

املناصب احلالية








املناصب السابقة

عضو اللجنة التنفيذية واالستثمار في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
مديري شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل
عضو مجلس
ّ
في مجال التجارة واالستثمار ،منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس مديري شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ،شركة ذات مسؤولية مقرها الرياض وتعمل في قطاع التعليم،
منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة
عضو مجلس مديري شركة الر ّواد للخدمات المساندة ،شركة ذات مسؤولية مقرها الرياض وتعمل في مجال مقاولة الصيانة
والتشغيل ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة،
مدير إدارة الخدمات المساندة في وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للموهبة واالبداع ،مؤسسة
وطنية غير ربحية ،منذ عام 2012م وحتى تاريخ هذه النشرة.

 مسؤول تطوير األعمال واالستثمار ،الشركة العامة لألعمال االستثمارية العقارية المحدودة ،شركة ذات مسؤولية محدودة
مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال التجارة واالستثمار ،منذ عام 2000م وحتى عام 2012م.
 عضو مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (الدورة األولى) ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس
بالرياض وتعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين ،منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.
 مدير قسم الشؤون المالية ،مشروع الخزن االستراتيجي ،هو مشروع حكومي يتبع لمجلس الوزارء ويشرف عليه األمير سلطان
بن عبد العزيز بصفته النائب الثاني لرئاسة مجلس الوزراء وقتها وتم اسناده في أواخر التسعينات لشركة أرامكو وهو يختص
بالتخزين للطاقة والبترول كمواد استراتيجية ،منذ عام 1988م وحتى عام 2000م.

عبدالرحمن بن محمد البراك ،عضو مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر
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2018/11/07م
دبلوم اإلدارة التربوية ،جامعة كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1997م.
دكتوراة آداب ولغة بمرتبة الشرف األولى ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1994م.
ماجستير لغة وآداب ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1987م
بكالوريوس كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1982م.

املؤهالت األكادميية واملهنية






املناصب احلالية

 عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
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الجنسية
املناصب السابقة

سعودي










































عضو مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس في الرياض وتعمل في مجال
التعليم والتدريب ،منذ عام 2017م وحتى يناير 2019م.
رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة التعليمية المتطورة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس في الرياض وتعمل في
مجال التعليم والتدريب ،منذ عام 2017م وحتى يناير 2019م.
رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "خـبرات :لإليفاد الخارجي" ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.
رئيس اللجنة الدائمة للتوعية الفكرية "حصانة" ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.
رئيس لجنة التشكيالت اإلشرافية ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
رئيس لجنة الترقيات العليا ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
نائب رئيس اللجنة التأسيسية لمتابعة احتياجات تشغيل مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ
عام 2014م وحتى عام 2017م.
رئيس اللجنة العليا الختيار القيادات (مديري العموم بوزارة التعليم للتعليم العام ـ مديري إدارات التعليم ومساعديهم) ،وزارة
التعليم ،الرياض منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
عضو لجنة التدريب واالبتعاث بوزارة الخدمة المدنية ،الرياض ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
عضو لجنة التوجيهات المستقبلية للتعليم ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
عضو لجنة المواءمة مع التعليم الجامعي ،إدارة التعليم العالي ،الرياض ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
عضو لجنة اإلدارة التربوية اإللكترونية ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض ،منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة العليا لإلشراف على مشروع المناهج ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.
عضو لجنة دراسة االستفادة من خريجي الجامعات المعدين للتدريس ،إدارة التعليم العالي ،الرياض ،منذ عام 2013م وحتى
عام 2017م.
عضو لجنة رفع قيمة التعليم ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.
عضو المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام "مجتمع معرفة" ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة اإلشرافية على المراكز العلمية ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.
رئيس اللجنة اإلشرافية العليا لإلشراف التربوي ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة العليا لألولمبيات الدولية ،الهيئة العامة للرياضة ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
عضو مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ،مدينة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية،
الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة الفرعية لمشروع تدريب معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام
2017م.
عضو لجنة رعاية الفكر وتعزيز السلوك بوزارة الداخلية ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
عضو لجنة خط مساندة الطفل "برنامج األمان األسري" ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
عضو مهرجان سوق عكاظ ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
عضو فريق عمل االستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة األولمبية العربية السعودية ،الهيئة العامة للرياضة ،الرياض ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.
رئيس اللجنة اإلشرافية العليا لجائزة التعليم للتميز ،إدارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة الوطنية للسالمة المرورية بمدينة الملك عبدالعزيز ،الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة العليا للسالمة المرورية في األمن العام ،الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة الوطنية للعناية بالفكر والسلوك ،وزارة الداخلية ،الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
عضو مجلس إدارة مركز قياس ،الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ،الشؤون االجتماعية ،الرياض ،منذ عام 2011م وحتى عام 2017م.
وكيل وزارة التعليم ومستشار للوزير للشؤون التعليمية ،وزارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2010م وحتى عام 2017م.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،هيئة السياحة ،الرياض ،منذ عام 2010م وحتى عام 2017م.
عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،الرياض ،منذ عام 2010م وحتى عام 2017م.
الرئيس التنفيذي لشركة معارف للتعليم والتدريب ،شركة مساهمة مقفلة مقرها في الرياض وتعمل في مجال التعليم والتدريب،
منذ عام 2006م وحتى عام 2010م.
أمين عام إدارات التعليم ،وزارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.
مدير عام التعليم األهلي ،وزارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 1997م وحتى عام 2005م.
مدير عام النشاط الطالبي ،وزارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 1993م وحتى عام 1997م.
مدير النشاط الطالبي ،إدارة تعليم الرياض ،الرياض ،منذ عام 1991م وحتى عام 1992م.

محمد بن علي العطيفي العنزي ،عضو مجلس اإلدارة
سعودي

الجنسية
العمر

50

تاريخ التعيني

2018/11/07م

املؤهالت األكادميية واملهنية






شهادة محاسب قانوني ( ،)SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،المملكة العربية السعودية ،عام 1997م.
عضو IRCA، International Register of Certified Auditor
عضو .IIA – International Internal Auditor
بكالوريوس محاسبة ،جامعة الكويت ،الكويت ،عام 1993م.
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سعودي

الجنسية
املناصب احلالية

 عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
 عضو لجنة المراجعة في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة.
 المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة تطوير للخدمات التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها
الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية ،منذ عام 2016م.

املناصب السابقة

عضو لجنة المراجعة ،الشركة السعودية لألسماك ،شركة مساهمة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال الصيد وتربية
األسماك ،منذ عام 2016م وحتى عام 2017م.
المدير التنفيذي للشؤون المالية ،شركة نوبكو للشراء الموحد ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في
القطاع الصحي ،منذ عام 2009م وحتى عام 2013م.
مدير عام الشؤون المالية ،مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض
وتعمل في مجال االستثمار المالي والعقاري ،منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.
مدير عام الشؤون المالية واإلدارية ،شركة أي جي آند جي الشرق األوسط ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس
بالرياض وتعمل في المجاالت التقنية واألمنية ،منذ عام 1997م وحتى عام 2006م.
رئيس الحسابات ،شركة أي بي في روك قروب ،شركة ذات سجل تجاري خاص مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في تنفيذ
المشروع السعودي للخزن االستراتيجي – وزارة الدفاع ،منذ عام 1993م وحتى عام 1997م.







فرح بنت أحمد المتعب ،عضو مجلس اإلدارة
سعودية

الجنسية
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املؤهالت األكادميية واملهنية

 ماجستير بحوث األعمال ،جامعة إسكس ،كولشستر ،المملكة المتحدة ،عام 2014م.
 ماجستير إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2009م.
 بكالوريوس الحاسب اآللي والتربية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2004م.

املناصب احلالية

 عضو مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
 المدير العام المساعد للمدارس العالمية في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
 قائدة مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومساعدة المشرف العام منذ عام 2006م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة

 أستاذة متعاونة في كلية إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود ،منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.
 معلمة حاسب آلي ،مدارس الفكر األهلية ،منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.

أسامة محمد عبد الباقي سعيد ،أمين سر مجلس اإلدارة
مصري

الجنسية
العمر
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2016م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 بكالوريوس تربية إنجليزي ،جامعة طنطا ،طنطا ،جمهورية مصر العربية ،عام 1996م.

املناصب احلالية

 أمين سر مجلس اإلدارة في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة.
 مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2011م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة

 معلم لغة إنجليزية في المعهد الثانوي الصناعي الملكي ،معهد تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقره بالرياض،
منذ عام 2010م وحتى عام 2011م.
 معلم لغة إنجليزية في معهد الفاروق الثانوي التجاري ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
التعليم والتدريب ،منذ عام 1998م وحتى عام 2010م.
 معلم لغة إنجليزية في مدرسة القرشية اإلعدادية ،مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية ،منذ عام 1996م وحتى عام 1998م.

5- 555لجان مجلس اإلدارة
شكل مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان لتحسين إدارة الشركة والوفاء بالمتطلبات النظامية وضمان األداء األمثل للشركة باإلضافة إلى مساعدة
المجلس في القيام بمهامه بشكل أكثر فاعلية ،وفيما يلي توضيح لمهام كل لجنة واألعضاء الحاليين لها:

5 55555لجنة المراجعة
يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياتهم اإلشرافية المتعلقة بعمليات المراجعة ونظم الرقابة الداخلية
للشركة ،والقوائم المالية للشركة والمعلومات المالية األخرى ،وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والنظامية .وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:
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فيما يتعلق بالمحاسبين القانونيين





ترشيح أسماء المحاسبين القانونيين لمراجعة السنة المالية التالية للجمعية العامة كل سنة وإبداء رأيها وتوصياتها حول المرشحين.
التوصية بالخدمات التي سيقدمها المحاسبون القانونيون والمصادقة على األتعاب وشروط اتفاقيات التكليف.
مراجعة أداء المحاسبين القانونيين للشركة مرة واحدة في السنة على األقل.
المراجعة السنوية لكافة عالقات المحاسبين القانونيين مع الشركة بهدف تقييم االستقاللية المستمرة للمحاسبين القانونيين.

فيما يتعلق بالقوائم المالية









مراجعة القوائم المالية ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية والمحاسبين القانونيين.
مراجعة اإلفصاحات المطلوبة ضمن القوائم المالية ،والتأكد من امتثالها مع المتطلبات النظامية ذات الصلة ،والموافقة عليها.
مناقشة أي خالف جوهري بين اإلدارة وبين المحاسبين القانونيين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.
مناقشة مدى جودة ومالءمة المبادئ المحاسبية للشركة وممارسات اإلفصاح عن المعلومات المالية مع المحاسبين القانونيين.
مراجعة تقرير اإلدارة التنفيذية السنوي المتصل بالمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية والنظر في أي تغييرات جوهرية
مقترحة في المبادئ المحاسبية للشركة وممارسات اإلفصاح المالي.
مراجعة اإلفصاحات التي تمت من قبل الشركة فيما يتعلق بأي تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو عمليات الشركة.
الحصول على تفسيرات من اإلدارة التنفيذية حول أي تباينات في القوائم المالية السنوية للشركة بين سنة وأخرى.
المراجعة السنوية لخطاب توصيات المحاسبين القانونيين إلى اإلدارة واستجابة اإلدارة لتلك التوصيات.

فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية وأنظمة الرقابة الداخلية




المصادقة على تعيين واستبدال مدير المراجعة الداخلية ،وتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية بصفة سنوية.
مراجعة نطاق إدارة المراجعة الداخلية وخطة عملها حسب توصية المحاسبين القانونيين ومدير المراجعة الداخلية.
بالتشاور مع المحاسبين القانونيين وإدارة المراجعة الداخلية:
1-1تقييم مدى كفاية هيكل ونظام الرقابة الداخلية للشركة ،واإلجراءات الموضوعة للتحقق من االمتثال للقوانين واللوائح.
2-2مناقشة واعتماد المسؤوليات ،واحتياجات الموازنة التخطيطية والعمالية إلدارة المراجعة الداخلية.
3-3التعامل مع الشركة الخارجية القائمة بأعمال المراجعة الداخلية.




وضع إجراءات للشكاوى الواردة للشركة المتعلقة بالمسائل المحاسبية أو الضوابط المحاسبية الداخلية أو مسائل تخص المراجعة.
وضع إجراءات لإلبالغ السري بواسطة موظفي الشركة حول مخاوف تتعلق بأمور محاسبية أو مراجعة مالية مثار تساؤل.

مهام أخــرى






مراجعة المعامالت والترتيبات وااللتزامات الجوهرية خارج الميزانية والعالقات األخرى للشركة مع كيانات غير مدمجة أو أشخاص آخرين قد
يكون لها تأثير قائم أو مستقبلي على الوضع المالي أو نتائج العمليات أو السيولة أو الموارد الرأسمالية أو االحتياطيات الرأسمالية أو عناصر
هامة من العائدات أو النفقات ومناقشتها مع إدارة الشركة.
التأكد من اتخاذ اإلجراء التصحيحي أو الموصى به لمعالجة الشكاوى والمسائل والمنازعات التي يثيرها أصحاب المصالح.
مراجعة العمليات الخاصة باألطراف ذات العالقة واعتمادها.
تقديم تقارير دورية للمجلس اإلدارة وتقري ًرا سنو ًيا للجمعية العامة العادية تتضمن ما قامت به من أعمال ونتائجها وتوصياتها.

يتم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة لمدة ( )3ثالث سنوات أو مدة مجلس اإلدارة أيهما أقصر .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تتألف لجنة
المراجعة من األعضاء التالية اسماؤهم:
( لودجلااااجلاأعضاء لجنة المراجعة في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
الدور

االسم
عبد اإلله بن صالح آل الشيخ

رئيس

عبداهلل بن طارق القصبي

عضو

محمد بن علي العطيفي العنزي

عضو

المصدر :الشركة

5 55555السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة
فيما يلي توضيح مؤهالت كل عضو في لجنة المراجعة وخبرات كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
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عبد اإلله بن صالح آل الشيخ

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "عبد اإلله بن صالح آل الشيخ ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات عبد اإلله بن صالح آل الشيخ
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
عبدهللا بن طارق القصبي

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "عبداهلل بن طارق القصبي ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات عبداهلل بن طارق القصبي
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
محمد بن علي العطيفي العنزي

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "محمد بن علي العطيفي العنزي ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات محمد بن علي العطيفي
العنزي ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
إدارة المراجعة الداخلية
تم تكوين إدارة منفصلة للمراجعة الداخلية في الشركة التي ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة .وتتمثل أهداف إدارة
المراجعة الداخلية بالتأكد من سالمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والتزامها باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة لها،
وضمان دقة واكتمال بياناتها المالية وسجالتها المحاسبية وكفاءة وفعالية العمليات التعليمية واإلدارية والمالية التي تتم فيها .وتشمل مهام ومسؤوليات
إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:







إعداد خطة مراجعة استراتيجية وخطط سنوية ألعمال المراجعة بناء على المخاطر.
تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتحقق من سالمة ومالءمة العمليات وتحديد أوجه القصور فيها (إن وجدت) ،واقتراح الوسائل واإلجراءات
الالزمة لعالجها.
التأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعتمدة من مجلس اإلدارة واألنظمة واللوائح ذات الصلة ومعايير المحاسبة المعتمدة ،والتحقق
من كفايتها ومالءمتها.
التأكد من صحة التقارير الصادرة.
التأكد من موثوقية األنظمة اإللكترونية للشركة ومدى حمايتها من الهجمات ومدى حفظ بيانات الشركة واألطراف التي تتعامل معها.
التنسيق مع أي جهة خارجية تتعاقد معها الشركة لتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية فيها ،ومتابعة التقارير والمستندات التي تطلبها الجهة
الخارجية لعرضها على لجنة المراجعة للبت فيها.

جدير بالذكر أنه كما بتاريخ هذه النشرة ،يتم القيام بأعمال المراجعة الداخلية من خالل شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون التي تعاقدت
معها الشركة لتطوير وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية فيها.

5 55555لجنة الترشيحات والمكافآت
تتمثل أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت بتعزيز الفاعلية واألداء من خالل التوصية في اختيار أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية
الشركة .وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:

















اتباع أسس محددة في تقييم فعالية هيكل المجلس ،وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها.
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم.
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح.
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وف ًقا للسياسة المعتمدة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف كبار التنفيذيين.
إعداد السياسات الالزمة والمرتبطة باألداء لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
اإلفصاح عن ملخص سياسات المكافآت في التقرير السنوي للشركة.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى الشركة الستقطاب موارد بشرية مؤهلة للعمل بالشركة.
وضع سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي واإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب الوظيفي.
التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا.
تقديم تقارير دورية للمجلس وتقري ًرا سنو ًيا للجمعية العامة للشركة ،تتضمن ما قامت من أعمال ونتائجها.
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يتم اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة لمدة ( )3ثالث سنوات أو مدة مجلس اإلدارة أيهما أقصر .وكما في تاريخ هذه
النشرة ،تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية اسماؤهم:
( لودجلااالاجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
الدور

االسم
عبدالرحمن بن محمد البراك

رئيس

طارق بن عثمان القصبي

عضو

ثنيان بن سليمان بن ثنيان

عضو

المصدر :الشركة

5 55555السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
فيما يلي توضيح مؤهالت كل عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت وخبرات كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
عبدالرحمن بن محمد البراك

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "عبدالرحمن بن محمد البراك ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات عبدالرحمن بن محمد البراك
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
طارق بن عثمان القصبي

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "طارق بن عثمان القصبي ،رئيس مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات طارق بن عثمان القصبي ومؤهالته
ومناصبه الحالية والسابقة.
ثنيان بن سليمان بن ثنيان

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "ثنيان بن سليمان بن ثنيان ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات ثنيان بن سليمان بن ثنيان ومؤهالته
ومناصبه الحالية والسابقة.

5 55555اللجنة التنفيذية واالستثمار
تشمل مهام اللجنة التنفيذية واالستثمار ومسؤولياتها ما يلي:






مراجعة وتحديد واعتماد فرص االندماج واالستحواذ.
مراجعة وتحديد واعتماد مشاريع تشييد المجمعات التعليمية.
اعتماد ومراجعة االستراتيجية وخطط تنفيذها وتحديد أهداف مؤشرات األداء الرئيسية.
التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط التشغيلية والميزانيات وخطط األعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها.
اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من مجلس اإلدارة والتي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة ،بما في ذلك المسائل
المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات في الحدود الممنوحة للجنة من قبل مجلس اإلدارة.

يتم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار في وقت تكوين كل دورة لمجلس اإلدارة لمدة ثالث ( )3سنوات وتنقضي بانتهاء مدة المجلس المعنية.
ويعاد تكوينها في بداية كل دورة لمجلس اإلدارة ،ويمكن إعادة تعيين األعضاء .كما في تاريخ هذه النشرة ،تتألف اللجنة من األعضاء التالية أسماؤهم:
( لودجلااالاجلاأعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
الدور

االسم
أحمد بن ناصر المتعب

رئيس

ثنيان بن سليمان بن ثنيان

عضو

عثمان بن طارق القصبي

عضو

المصدر :الشركة

5 55555السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار
فيما يلي توضيح مؤهالت كل عضو في اللجنة التنفيذية واالستثمار وخبرات كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
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أحمد بن ناصر المتعب

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "أحمد بن ناصر المتعب ،نائب رئيس مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات أحمد بن ناصر المتعب
ومؤهالته ومناصبه الحالية والسابقة.
ثنيان بن سليمان بن ثنيان

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "ثنيان بن سليمان بن ثنيان ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات ثنيان بن سليمان بن ثنيان ومؤهالته
ومناصبه الحالية والسابقة.
عثمان بن طارق القصبي

الرجاء مراجعة القسم الفرعي "عثمان بن طارق القصبي ،عضو مجلس اإلدارة" من هذا القسم للتفاصيل حول خبرات عثمان بن طارق القصبي ومؤهالته
ومناصبه الحالية والسابقة.

5- 555اإلدارة التنفيذية
تتألف اإلدارة التنفيذية في الشركة من فريق من األشخاص الذين يتمتعون بالخبرات والمؤهالت الالزمة إلدارة أعمال الشركة اليومية لتحقيق أهداف
مجلس اإلدارة بما يتماشى مع أهداف الشركة ومصلحتها .ويوضح المخطط التالي كبار التنفيذيين في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:

ﻣﺴﺆول اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷداء

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺴﺆول اﻻﻟﺘﺰام

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹﺷﺮاف
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻹﻳﺮادات
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

5 55555كبار التنفيذيين

( لودجلااالاجلاتفاصيل كبار التنفيذيين
تاريخ التعيين

الجنسية

العمر

االسم
إبراهيم عبدالكريم التركي

الرئيس التنفيذي

2017/12/14م

سعودي

46

عادل نادر دسوقي

المدير المالي

2010/03/01م

مصري

50

سعد علي أبو قيس القحطاني

مدير عام المجمعات التعليمية

2008/06/28م

سعودي

75

سالم عبدالعزيز الحسن الغامدي

مدير عام اإلشراف والتطوير التربوي

2017/04/01م

سعودي

53

محمد فتحي أبو اليزيد علي الغول

مدير تقنية المعلومات

2010/01/16م

مصري

56

عصام سعدان بن عبداهلل السعدان

مدير الخدمات المساندة

2016/11/10م

سعودي

28

محمد بن عبدالرحمن الفهيد

مدير الموارد البشرية

2018/04/15م

سعودي

31

عمرو إبراهيم خليل محمد الوزيري

مدير اإليرادات والتسجيل

2018/08/16م

مصري

33

مدير التسويق والمبيعات والشراكات

-

-

-

مسؤول التخطيط االستراتيجي وتقارير األداء

(المنصب

شاغر)*

(المنصب

شاغر)*

عبداهلل بن حسن الزومان

المنصب

مسؤول االلتزام

المصدر :الشركة

-

-

-

2019/01/06م

سعودي

26

* منصب مدير التسويق والمبيعات والشراكات ومنصب مسؤول التخطيط االستراتيجي وتقارير األداء شاغر كما في تاريخ هذه النشرة.

هذا وال يملك أي من كبار التنفيذيين أي أسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
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5 55555السير الذاتية لكبار التنفيذيين
فيما يلي توضيح مؤهالت كبار التنفيذيين وخبراتهم ومناصبهم الحالية والسابقة:
إبراهيم عبدالكريم التركي ،الرئيس التنفيذي
سعودي

الجنسية
العمر

46

تاريخ التعيني

2017/12/14م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 ماجستير محاسبة ،جامعة كولورادو ،كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1998م.
 بكالوريوس علوم إدارية (محاسبة) ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1993م.

املناصب احلالية

الرئيس التنفيذي لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2017م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة







نائب المدير العام ،شركة آفاق التعليمية ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال التعليم
والتدريب ،منذ عام 2008م وحتى عام 2017م.
نائب المدير العام ،شركة العلوم والتقنية للتدريب المحدودة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل
في مجال التعليم والتدريب ،منذ عام 2005م وحتى عام 2008م.
نائب المشرف العام ،مدارس الرسالة األهلية ،منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.
مدير مالي ،مدارس الرسالة األهلية ،منذ عام 1994م وحتى عام 1995م.
مراجع قانوني ،الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون ،منشأة استشارية مهنية مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
االستشارات ومراجعة الحسابات وتدقيقها ،منذ عام 1993م وحتى عام 1994م.

عادل نادر دسوقي ،مدير اإلدارة المالية
مصري

الجنسية
العمر

50

تاريخ التعيني

2010/03/01م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ،جامعة اإلسكندرية ،اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية ،عام ١٩٨٦م.

املناصب احلالية

المدير المالي لشركة عطاء التعليمية منذ عام 2010م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة









مدير مالي ،شركة البابطين للتجارة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تجارة األجهزة
المنزلية ،منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.
مدير التخطيط المالي والموازنات ،شركة البابطين للطاقة واالتصاالت ،شركة مساهمة مدرجة مركزها الرئيس بالرياض
وتعمل في مجال الطاقة واالتصاالت ،منذ عام 2004م وحتى عام 2008م.
مدير مالي ،شركة البابطين للعدد والقوالب ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال العدد،
منذ عام 2003م وحتى عام 2004م.
مدير حسابات ،شركة البابطين للتجارة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تجارة
األجهزة المنزلية ،منذ عام 1999م وحتى عام 2003م.
رئيس حسابات ،شركة البابطين للتجارة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تجارة
األجهزة المنزلية ،منذ عام 1995م وحتى عام 1999م.
محاسب ،شركة البابطين للتجارة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال تجارة األجهزة
المنزلية ،منذ عام 1991م وحتى عام 1995م.
محاسب ،الشركة المصرية إلصالح وبناء السفن ،شركة عامة مصرية مركزها الرئيس باإلسكندرية في جمهورية مصر
العربية وتعمل في مجال بناء السفن وإصالحها ،منذ عام 1987م وحتى عام 1991م.
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سعد علي أبو قيس القحطاني ،مدير اإلدارة العامة للمجمعات التعليمية
سعودي

الجنسية
العمر

75

تاريخ التعيني

2008/06/28م

املؤهالت األكادميية واملهنية

دبلوم إدارة مدرسية ،كلية التربية في جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1395م.

املناصب احلالية




مدير اإلدارة العامة للمجمعات التعليمية في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس مديري شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في
قطاع التعليم ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
عضو مجلس مديري شركة الر ّواد للخدمات المساندة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض وتعمل في مجال
مقاولة الصيانة والتشغيل ،منذ عام 2015م وحتى تاريخ هذه النشرة.
المستشار التعليمي للرئيس التنفيذي في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2008م وحتى تاريخ هذه النشرة.





مدير عام المدارس األهلية ،شركة عطاء التعليمية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.
مدير عام الشؤون األكاديمية المكلف ،شركة عطاء التعليمية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2018م.
مدير عام مكلف لمجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس ولمجمع مدارس الفكر األهلية ،شركة عطاء التعليمية ،منذ عام
2014م وحتى عام 2014م.
مدير عام مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي ،شركة عطاء التعليمية ،منذ عام 2010م وحتى عام 2014م.
مجمعي مدارس النخبة التعليمية بالرياض والخرج لشركة النخبة التعليمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها
مدير عام
ّ
الرياض وتعمل في قطاع التعليم ،منذ عام 2008م وحتى عام 2013م.
مستشار تربوي وتعليمي ،شركة معارف للتعليم والتدريب ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في
مجال التعليم والتدريب ،منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.
مدير عام مدارس منارات الرياض ،شركة معارف للتعليم والتدريب ،منذ عام 2001م وحتى عام 2007م.
نائب مدير عام مدارس منارات الرياض ،شركة معارف للتعليم والتدريب ،منذ عام 2000م وحتى عام 2001م.
مدير اإلشراف التربوي في مدارس منارات الرياض ،شركة معارف للتعليم والتدريب ،منذ عام 1998م وحتى عام 2000م.
مدير من وزارة التعليم في القسم االبتدائي بمدارس منارات الرياض ،شركة معارف للتعليم والتدريب ،منذ عام 1995م وحتى
عام 1998م.
رئيس لجنة إعادة دراسة الئحة النظام الداخلي للمرحلة االبتدائية ،وزارة التعليم ،عام 1997م.
مشرف مراكز الخدمات التربوية بمنطقة الرياض ،وزارة التعليم ،منذ عام 1995م وحتى عام 1998م.
مدير مدرسة جرير االبتدائية ،وزارة التعليم ،الرياض ،منذ عام 1987م وحتى عام 1995م.
مدير معار من وزارة التعليم لمدرسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،منذ عام 1975م وحتى عام 1987م.
مدير مدرسة يزيد الشيباني ،وزارة التعليم ،منذ عام 1965م وحتى عام 1975م.
مدرس في مدرسة الجموم االبتدائية بوادي فاطمة ،وزارة التعليم ،منذ عام 1964م وحتى عام 1965م.



املناصب السابقة















سالم عبدالعزيز الحسن الغامدي ،مدير اإلدارة العامة لإلشراف والتطوير التربوي
سعودي

الجنسية
العمر

53

تاريخ التعيني

2017/04/01م

املؤهالت األكادميية واملهنية







املناصب احلالية
املناصب السابقة

دبلوم في اللغة اإلنجليزية من بريطانيا معتمد من جامعة أوكسفورد ،عام 2011م.
دبلوم منهجي لدراسة الماجستير ،معهد الدراسات والبحوث العربي التابع لجامعة الدول العربية ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية ،عام 2005م.
دبلوم عام في التربية بتقدير ممتاز ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1996م.
دبلوم في اإلدارة المدرسية بتقدير ممتاز ،كلية المعلمين ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1996م.
بكالوريوس علوم ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 1988م.

مدير عام اإلشراف والتطوير التربوي في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.












مدير عام المجمعات التعليمية ،شركة آفاق التعليمية ،شركة مساهمة مقفلة مقرها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال التعليم
والتدريب ،منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.
مدير عام الشؤون التعليمية ،شركة آفاق التعليمية ،شركة مساهمة مقفلة مقرها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال التعليم
والتدريب ،منذ عام 2013م وحتى عام 2013م.
نائب مدير عام اإلشراف التربوي ،وزارة التعليم ،منذ عام 2008م وحتى عام 2013م.
رئيس قسم اإلدارة المدرسية ،وزارة التعليم ،منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.
مشرف عام اإلدارة المدرسية ،اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ،وزارة التعليم ،منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.
مدير غير متفرغ ،مركز رواد المستقبل لإلشراف والتطوير التربوي في شركة آفاق التعليمية ،منذ عام 2005م وحتى عام 2009م.
مشرف إدارة مدرسية ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض ،منذ عام 2001م وحتى عام 2005م.
مدير مدرسة ثانوية صقلية ،الرياض ،منذ عام 1999م وحتى عام 2000م.
مدير مدرسة متوسطة النسيم ،الرياض ،منذ عام 1998م وحتى عام 1999م.
مدير مدرسة اإلمام محمد الزهري االبتدائية ،الرياض ،منذ عام 1993م وحتى عام 1997م.
معلم في مدرسة طليحة األسدي المشتركة ،الرياض ،منذ عام 1989م وحتى عام 1992م.
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محمد فتحي أبو اليزيد علي الغول ،مدير إدارة تقنية المعلومات
مصري

الجنسية
العمر

56

تاريخ التعيني

2010/01/16م
شهادة تدريب المدربين في الموارد البشرية ،مركز خبراء االعتماد ،الرياض ،المملكة العربية السعودية عام 2013م.
شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ،ICDL-UNESCO ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2004م
شهادة  JavaScript Fundamentalمعهد الخليج للتدريب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2003م.
شهادة  )420-1D0(CIW-Site Designerمعهد الخليج للتدريب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2003م.
شهادة  E-Commerce Designerمعهد الخليج للتدريب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2003م.
دبلوم علوم الحاسب ،األكاديمية البريطانية ،فرع طنطا ،جمهورية مصر العربية ،عام 1990م.
بكالوريوس هندسة ،جامعة المنصورة ،المنصورة ،جمهورية مصر العربية ،عام 1986م.

املؤهالت األكادميية واملهنية









املناصب احلالية

مدير إدارة تقنية المعلومات في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2012م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة






مشرف تربوي لمادة الحاسب اآللي في شركة الر ّواد للتربية والتعليم ،شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التعليم والتدريب
مقرها الرئيسي بالرياض ،منذ عام 2000م وحتى عام 2012م.
معلم مادة الحاسب اآللي في مدارس الر ّواد األهلية منذ عام 1994م وحتى عام 2000م.
مدرس برمجة الحاسب اآللي ،مركز خوجة للتدريب ،مؤسسة فردية مركزها الرئيس بالمدينة المنورة وتعمل في مجال
البرمجة والحاسبات ،منذ عام  1992م وحتى عام 1994م.
مدرس نظم تشغيل الحاسب اآللي ولغات البرمجة ،األكاديمية البريطانية للغات والكمبيوتر  ILLIبمدينة طنطا في جمهورية
مصر العربية ،منذ عام1989م وحتى عام1992م.

عصام سعدان بن عبدهللا السعدان ،مدير إدارة الخدمات المساندة
سعودي

الجنسية
العمر
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تاريخ التعيني

2016/11/10م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 بكالوريوس هندسة مدنية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،بالمملكة العربية السعودية ،عام 2016م.
 دورة إدارة المشاريع االحترافية  ،PMPعام 2016م.

املناصب احلالية

 مدير إدارة الخدمات المساندة في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.
 عضو في الهيئة السعودية للمهندسين منذ عام 2016م.

املناصب السابقة

 مدير اإلدارة الهندسية والتطوير في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.
 مهندس مصادر مياه وبيئة ،تدريب صيفي في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض ،منذ مايو وحتى أغسطس عام 2016م.
 مساعد إداري ،شركة خطيب وعلمي لالستشارات الهندسية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل
في مجال االستشارات الهندسية ،منذ عام 2015م وحتى عام 2016م.

محمد بن عبدالرحمن محمد الفهيد ،مدير إدارة الموارد البشرية
سعودي

الجنسية
العمر
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تاريخ التعيني

2018/04/15م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 بكالوريوس إدارة أعمال ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2015م.
 دبلوم إدارة الموارد البشرية ،جامعة اليمامة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2012م.
 شهادة جامعة متوسطة بالهندسة المدنية ،الكلية التقنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2008م.

املناصب احلالية

مدير إدارة الموارد البشرية في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة

 مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ،شركة قدرة العربية مجموعة أبو نيان القابضة ،شركة ذات مسؤولية محدودة
مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال الصيانة والمقاوالت الكهربائية والميكانيكية ،منذ عام 2015م حتى عام ٢٠١٨م.
 مشرف التدريب والتطوير ،جامعة اليمامة ،الرياض ،منذ عام 2010م وحتى عام 2015م.
 مدير مكتب المدير العام ،مدارس ابن خلدون التعليمية ،الرياض ،منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.
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عمرو إبراهيم خليل محمد الوزيري ،مدير إدارة اإليرادات والتسجيل
مصري

الجنسية
العمر
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تاريخ التعيني

2018/08/16م

املؤهالت األكادميية واملهنية

بكالوريوس تجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،عام 2008م.

املناصب احلالية

مدير اإليرادات والتسجيل في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2018م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة

 مدير اإليرادات والتسجيل ،مدارس الحصان األهلية ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالدمام وتعمل في المجال
التعليمي ،منذ عام 2015م وحتى عام 2017م.
 محاسب أول عام ،مجموعة البافاريه لصناعة السيارات وكيل  ،BMWشركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالقاهرة في
جمهورية مصر العربية وتعمل في مجال صناعة السيارات ،منذ عام 2009م وحتى عام 2015م.
 محاسب ،شركة كونكريت مصر ،شركة مساهمة مقفلة مركزها الرئيس بالقاهرة في جمهورية مصر العربية وتعمل في
مجال صناعة المالبس ،منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.

عبدهللا بن حسن الزومان ،مسؤول االلتزام
سعودي

الجنسية
العمر
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تاريخ التعيني

2019/01/06م

املؤهالت األكادميية واملهنية

 ماجستير القضاء التجاري ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2018م.
 بكالوريوس الشريعة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،عام 2015م.

املناصب احلالية

مسؤول المطابقة وااللتزام في شركة عطاء التعليمية منذ عام 2019م وحتى تاريخ هذه النشرة.

املناصب السابقة

 مستشار قانوني ،الخريف محامون ومستشارون ،شركة مهنية مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال المحاماة واالستشارات
القانونية ،منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.
 العالقات العامة وتنظيم الدورات ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.
 إدارة التطوير والمتابعة ،شركة الجيل للتربية والتعليم ،شركة ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيس بالرياض وتعمل في مجال
التعليم ،منذ عام 2015م وحتى عام 2016م.

5 55555عقود العمل مع كبار التنفيذيين
كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي:
أبرمت الشركة عقود عمل مع جميع كبار التنفيذيين ،وفيما يلي ملخص عقد ٍ
الرئيس التنفيذي إبراهيم عبدالكريم التركي
تاريخ بداية العقد
املسمى الوظيفي

1439/02/12هـ (الموافق 2017/11/01م).
الرئيس التنفيذي
القيام بواجبات ومسؤوليات الوظيفة وفق اللوائح واألنظمة والتعليمات.
تحقيق أهداف الشركة واستراتيجياتها وصياغة أهداف وخطط جديدة.
المسؤولية الكاملة عن مستوى أداء جميع إدارات الشركة.
إعداد الموازنة التقديرية وتقديمها لمجلس اإلدارة لمناقشتها.
التأكد من سير عمل الشركة والوقوف على مشكالتها وحلها.
الحفاظ على نظامية جميع معامالت الشركة.
االلتزام بكل ما أبرمته الشركة من اتفاقيات وعقود وقروض ومشروعات أو برامج تحت التنفيذ.
مخاطبة الدوائر الحكومية والقطاعات التي لها عالقة مع الشركة.

املهام










مدة العقد

ثالث ( )3سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 2017/12/03م ويتجدد لمدة مماثلة بموجب قرار من مجلس اإلدارة وبعقد جديد.

األجر واملزايا

يتقاضى الرئيس التنفيذي بموجب عقد العمل المبرم مع الشركة أج ًرا أساس ًيا باإلضافة إلى بدل السكن وبدل النقل ومكافأة أداء.

اإلجازة السنوية

خمس وثالثون ( )35يو ًما عن كل سنة.

التأمني الطبي

يتمتع الرئيس التنفيذي بتأمين طبي فئة ( )VIPله ولوالدته وزوجته وأوالده.

المصدر :الشركة
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المدير المالي عادل نادر دسوقي
تاريخ بداية العقد
املسمى الوظيفي

١٤٣١/0٣/٠١هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٢/١٥م).
المدير المالي
التخطيط المالي واإلداري للقسم.
إعداد األنظمة واللوائح المالية وف ًقا للمبادئ األساسية للمحاسبة المتعارف عليها.
مراقبة اإليرادات والمصروفات.
إعداد الموازنات التقديرية ومراقبة االنحرافات التي تطرأ عليها.
المشاركة في تنمية موارد المدارس وتقديم االستشارات المالية الفنية في ذلك.
اإلشراف على إعداد الحسابات الختامية والتنسيق مع المحاسب القانوني العتمادها بصورتها النهائية.
عمل التحليالت المالية ودراسة المؤشرات والنسب المالية وف ًقا للمبادئ المالية المتعارف عليها.
متابعة اإلجراءات الخاصة بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة والتنسيق مع الجهات الخارجية والداخلية تحت إشراف
المشرف العام.

املهام










مدة العقد

تبدأ من تاريخ ١٤٣١/٠٣/٠١هـ (الموافق ٢٠10/٠٢/١٥م) وتنتهي في ١٤٣٢/٠٢/٠١هـ (الموافق ٢٠١١/٠١/١٦م) ،ويتجدد لمدد
مماثلة بموجب اتفاق مباشر.

األجر واملزايا

يتقاضى المدير المالي بموجب عقد العمل المبرم مع الشركة أج ًرا أساس ًيا باإلضافة إلى بدل السكن وبدل تذاكر سفر ومكافأة أداء
حسب تقدير الشركة.

اإلجازة السنوية

ثالثون ( )30يو ًما عن كل سنة.

التأمني الطبي

يتمتع المدير المالي بتأمين طبي له وألفراد عائلته وفق نظام العمل والئحة الشركة.

المصدر :الشركة

5- 555مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
إن سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مقررة في النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار وفي حدود ما
نص عليه نظام الشركات ولوائحه وبما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،وتكون مكافأة مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن خمسة في المائة
( )%5من صافي أرباح الشركة ،على أن يكون استحقاق المكافأة متناس ًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وبعد خصم ما يلي:





عشرة في المائة ( )%10من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور ثالثون في المائة ( )%30من رأس مال الشركة المدفوع.
أي احتياطي اتفاقي بنسبة عشرة في المائة ( )%10من صافي األرباح تقرر الجمعية العامة تجنيبه بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة وتخصصه
لغرض أو أغراض معينة.
أية احتياطيات أخرى تقررها الجمعية العامة .وأي مبالغ أخرى تقرر الجمعية العامة اقتطاعها من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية
لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائ ًما من هذه المؤسسات.
نسبة خمسة في المائة ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع أرباح الذي يوزع على المساهمين كدفعة أولى ،ويجوز للمجلس توزيع أرباح مرحلية.

ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل
مصروفات وغير ذلك من المزايا ،كما يشتمل على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو
استشارات باإلضافة إلى بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين (بمن فيهم الرئيس التنفيذي ومدير اإلدارة المالية)
في الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م.
( لودجلااالاجلامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين لألعوام المالية 2016م و2017م و2018م
2017م

2016م

2018م

(ريال سعودي)
أعضاء مجلس اإلدارة

1.050.000

1.200.000

1.200.000

أعضاء اللجان

0

0

350.000

كبار التنفيذيين

786.181

1.511.000

853.107

اإلجمالي

1.836.181

2.711.000

2.403.107

المصدر :الشركة

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين في الشركة أنهم لم يحصلوا على أي مكافآت عينية أو مزايا عينية خالل السنوات المالية
المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م.
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5- 555إدارات الدعم اإلداري
تضم الشركة عدد من األقسام اإلدارية المعنية بالسياسات العامة والخطط االستراتيجية ويندرج تحتها إدارات فرعية تشغيلية تدعم أعمال الشركة
وأنشطتها المختلفة ،وتضم كل إدارة هيئة كاملة من اإلداريين والمهنيين األكفياء في مختلف التخصصات .وفيما يلي وصف موجز إلدارات الدعم اإلداري
الرئيسية في الشركة:

5 55555اإلدارة العامة للمجمعات التعليمية
هي اإلدارة المسؤولة بشكل عام عن كل ما يتعلق بالمجمعات التعليمية ،وتشمل مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للمجمعات التعليمية ما يلي:














اختيار أفضل المعلمين والمعلمات والتعاقد معهم بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلشراف والتطوير التربوي.
عقد اجتماعات دورية مع مدراء المجمعات.
التعامل مع وزارة التعليم واإلدارة العامة للتعليم األهلي واألجنبي في كل ما يتعلق بالشركة.
تطبيق البرامج واألفكار التعليمية الجديدة واختبارها وتطبيقها في المجمعات التعليمية.
العمل على حل أي مشاكل تواجه سير العمل سواء من جانب المعلمين أو المعلمات أو الطالب أو أولياء األمور.
زيارة المجمعات التعليمية بشكل دوري وإعداد التقارير عنها.
تبادل الخبرات والبرامج التعليمية بين المجمعات.
التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون األكاديمية لوضع الخطة االستراتيجية لتطوير العمل التربوي في مدارس الشركة.
توحيد إجراءات قياس المستوى التعليمي للطالب.
تفعيل نتائج التدريب التعليمي العملي داخل الفصول الدراسية.
وضع برامج واختبارات للحاالت الخاصة لقدرات الطالب المرتفعة أو المنخفضة.
التعامل مع أي شكوى من أولياء األمور أو المعلمين أو المعلمات.
التعامل مع أي مالحظات من الجهات الحكومية تتعلق بالمجمعات التعليمية الخاصة بالشركة.

5 55555اإلدارة العامة لإلشراف والتطوير التربوي
هي اإلدارة المسؤولة عن اإلشراف فن ًيا على الكادر التعليمي في المجمعات التعليمية التابعة للشركة وعلى الوكالء والمدراء فيها ،وتشمل مهام ومسؤوليات
هذه اإلدارة ما يلي:








تطبيق نموذج تعليمي يعكس هوية الشركة ويميزها في المجتمع التعليمي الحكومي واألهلي.
اإلشراف على المناهج المعتمدة في المجمعات التعليمية والعمل على تطوير أساليب التعليم والتأكد من حسن تطبيقها.
إعداد البرامج اإلثرائية والبرامج العالجية للطالب والطالبات حسب الحاجة.
المشاركة في اختيار الكادر التعليمي التي تعمل في المجمعات التعليمية للشركة ضمن شاغلي الوظائف التعليمية.
التطوير المهني للكادر التعليمي ولمنسوبي المجمعات التعليمية بشكل عام وتقديم الدعم والمساندة لهم.
التقويم بأنواعه ،بما في ذلك تقويم العمليات وتقويم األفراد وتقويم النتائج.
ضمان جودة وكفاء المنظومة التعليمية في المدارس وضمان استمرار حصول الشركة على شهادة الجودة العالمية (.)ISO

5 55555إدارة تقنية المعلومات
هي اإلدارة المسؤولة عن توفير أجهزة ومعدات متطورة ذات تقنية عالية وتطوير برامج وأنظمة معلومات مالئمة وتطبيقها وإدارتها واستخدامها بفاعلية
وكفاءة لتوفير جودة متكاملة في خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت في الشركة ،وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:








تأمين االحتياج من األجهزة اإللكترونية في مرافق الشركة والمجمعات التعليمية وتركيبها وصيانتها بشكل دوري.
تدريب منسوبي الشركة على االستخدام األمثل للتقنية سواء داخل الفصول أو في األعمال اإلدارية.
بناء شبكات تقنية المعلومات في مجمعات الشركة واإلشراف على تحسينها وتطوير أدائها وسرعتها.
تقديم الدعم الفني لجميع موظفي الشركة ومتابعة أداء البرامج اإللكترونية التي تستخدمها الشركة.
صيانة شبكة الهواتف الداخلية ( )Voice Over Internet Protocol - VOIPعلى مستوى الشركة والخادم الخاص بها.
ربط بين الفروع وبرامج اإلدارة المدرسية عن طريق برنامج موحد يعمل لجميع الفروع ويستفاد منها خدمات برنامج اإلدارة المدرسية ،Eschool
وبرنامج اإلدارة المدرسية  ،Pioneerوالهواتف الداخلية المجانية بين الفروع.
تأمين السيرفرات الالزمة للعمل من خالل تقنية .Server virtualization

5 55555إدارة الموارد البشرية
هي اإلدارة المسؤولة عن معامالت الموظفين في الشركة والشركات التابعة لها في كل ما يخص الموظفين من بداية التعيين حتى ترك العمل وإنجاز
معامالتهم المختلفة من رواتب وتأمينات اجتماعية وتأمين طبي وتأشيرات وانتهاء خدمة ومتابعة مالءمة الموظفين وما يطلب من دراسات وإحصاءات
وإعداد الموازنة العامة للموارد البشرية .وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:
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تأمين احتياجات الشركة وشركاتها التابعة من الموارد البشرية.
موظفي الشركة وشركاتها التابعة لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وصندوق
اإلشراف على شؤون
ّ
تنمية الموارد البشرية وغيرها من الجهات الحكومية ذات العالقة.
احتساب الرواتب لجميع الموظفين في المجمعات التعليمية التابعة للشركة وجميع المستحقات المالية شهر ًيا.
القيام باألعمال المتعلقة بالتوظيف والمتابعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتأمينات االجتماعية ومكتب العمل.
إنهاء جميع المعامالت الحكومية الخاصة بالمقيمين لدى مكتب العمل والجوازات وما يتعلق باستحقاقاتهم لدى الشركة.
إصدار وثائق التأمين الطبي ومتابعتها والتواصل مع المنسوبين على مدار الساعة لحل ما قد يعترضهم من مشاكل بهذا الخصوص.

5 55555إدارة الخدمات المساندة
هي اإلدارة المسؤولة عن تقديم الخدمات الالزمة لدفع عجلة التعليم ومساندتها عبر إدارات تدير خدمات الشركة ،وتكون من إدارات متفرعة ما يلي:




إدارة الحركة والعمال :وتختص بحركة النقل المدرسي وغير المدرسي في الشركة ،باإلضافة إلى النظافة والحفاظ على مستوى يليق بالشركة
وفروعها من خالل اإلشراف على عمال وعامالت النظافة.
إدارة المخازن والمشتريات :وتختص بتوفير المستلزمات المدرسية وتخزينها وتوزيعها وفق أنظمة ونماذج تراعي حفظ مقدرات الشركة
وتعكس احترافيتها.
إدارة الصيانة والتشغيل :وتختص بالتأكد من سالمة المنشآت وصيانتها والحفاظ على البيئة التعليمية ضمن إطار سليم وآمن وعلى مستوى
عال من الجودة من خالل سالمة هذه المنشآت ومواكبة التقدم اإلنشائي والعمراني.
ٍ

5 55555اإلدارة المالية
تشمل مهام ومسؤوليات اإلدارة المالية ما يلي:








إدارة العمليات المالية للشركة كافة بما يتمشى مع السياسات واألهداف الموضوعة.
رسم استراتيجية العمل المالية وإدارة النقد بما يضمن توافر السيولة الالزمة لألمور التشغيلية أو الرأسمالية.
التأكد من األساليب واإلجراءات والضوابط التي تضمن صحة ودقة البيانات المالية.
التأكد من القيام بالوظائف المحاسبية للشركة بشكل صحيح وفعال وما يتضمنه ذلك من إمساك السجالت والحسابات المالية وإعداد التقارير المالية.
اإلدارة واإلشراف على إعداد الموازنة السنوية للشركة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بها.
المشاركة في إعداد الخطط طويلة األجل والخطط المالية واإلدارية قصيرة األجل.
دراسة كافة الفرص االستثمارية وإبداء الرأي فيها لإلدارة.

5 55555إدارة اإليرادات والتسجيل
هي اإلدارة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المستحقة من أولياء أمور الطالب والطالبات فيما يتعلق بالرسوم الدراسية ورسوم خدمات النقل ،وترتبط
باإلدارة المالية ومدراء المجمعات التعليمية لتفعيل دورها بكفاءة عالية ،وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:




متابعة وتنفيذ عملية تسجيل الطالب ومراجعة مستندات التسجيل وتسهيل عملية تسجيل الطالب في المدارس التابعة للشركة.
تحصيل الرسوم المستحقة على أولياء األمور عن طريق برنامج بايونيرز (.)Pioneers
إرسال التقارير الدورية للجهات المعنية في الشركة والتي تتعلق بأعداد الطالب الدورية والوضع النهائي لألرصدة المحصلة وغير المحصلة.

5 55555إدارة التسويق والمبيعات والشراكات
هي اإلدارة المسؤولة عن إظهار وإبراز كافة إمكانيات الشركة ومزاياها وتوظيف ذلك لرفع سمعة الشركة ومدارسها والخدمة التعليمية والتربوية المتميزة
المقدمة للطالب والطالبات لكل عميل مستهدف على مختلف الجنسيات ويقع على عاتقها الكثير من المهام التي تقوم بها سواء لألفراد أو على مستوى
الشراكات مع الشركات والهيئات بما يعود بالنفع على سمعة الشركة والمدارس وزيادة حصتها السوقية وبالتالي زيادة اإليرادات واألرباح .تشمل مهام
ومسؤوليات إدارة التسويق والمبيعات والشراكات ما يلي:










إعداد خطط تسويقية شاملة لكل المجمعات التعليمية قبل بداية العام الدراسي ،وجزء من هذه الخطط يكون مستقبلي لثالث سنوات على األقل.
التفاهم حول الرعايات والدعم مع كافة الجهات سواء كانت الشركة داعمة أو راعية لفاعلية أو جلب عروض دعم ورعاية لبعض من أنشطة
وفعاليات الشركة وحفالت التخرج على وجه الخصوص.
تلبية أي احتياج من مجمع معين أو طلب تسويق حدث معين كافتتاح فرع أو إضافة خدمة تعليمية جديدة أو منهج جديد.
التنسيق بصفة خاصة مع قسم اإليرادات والتسجيل في بداية العام وفي بداية كل فصل دراسي.
 االستفادة من مباني المدارس ومالعبها ومرافقها لتكون مصدر دخل إضافي خارج أوقات استخدامها خاصة مع وجود فترة الصيف والفترات المسائية.
الوصول ألولياء األمور الحاليين والتواصل معهم بشكل مستمر لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة ومالحظاتهم واعتبارهم القاعدة األساسية
التي تنطلق منها الشركة للحفاظ على وجودهم ورضاهم.
العمل على حصر خريجي المدارس والتواصل معهم لمعرفة نجاحاتهم وتوظيفها في عملية التسويق للمدارس.
التواجد في المحافل والفعاليات ذات الطابع التعليمي أو التي يتواجد فيها عمالء محتملين لتعريفهم بمدارس الشركة وجذبهم لها.
التنسيق مع كافة إدارات الشركة واستخدام كافة مرافقها وإمكانياتها لتحقيق الهدف الرئيسي وهو زيادة حصة الشركة السوقية من الطالب والطالبات.
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5- 5-55حوكمة الشركة
تسعى إدارة الشركة بشكل دائم ومن منطلق حرصها واهتمامها بمصالح المساهمين إلى االلتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والتي تقوم على اإلفصاح
والشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار بما يحقق أهداف الشركة ،ويأتي التزام الشركة باتباع أعلى معايير الحوكمة وتطبيقها للتأكد من أن مجلس اإلدارة يعمل
من أجل تحقيق مصالح المساهمين على أكمل وجه ،وتقديم صورة حقيقية وواضحة وعادلة ألوضاع الشركة المالية ونتائج عملياتها .لذلك فقد قامت الشركة
بإعداد الئحة حوكمة خاصة بها متوافقة الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب
قرار مجلس الهيئة رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ
1437/01/28هـ والمع ّدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ( )2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م) ،وتم اعتماد هذه الالئحة في اجتماع
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1440/02/29هـ (الموافق 2018/11/07م) .يحتوي دليل حوكمة الشركة على مجموعة أحكام متعلقة بما يلي:










واجبات مجلس اإلدارة ومسؤولياته ،وتقرير المجلس.
حقوق المساهمين في الحصول على األرباح.
تعارض المصالح في مجلس اإلدارة.
اللجنة التنفيذية واالستثمار.
لجنة المراجعة.
لجنة الترشيحات والمكافآت.
اإلدارة العليا.
تعارض المصالح في اإلدارة العليا.
إدارة المراجعة الداخلية ووظائف الرقابة.

5- 5-55تعارض المصالح

وف ًقا ألحكام المادة ( )71من نظام الشركات ،ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في
مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي .كما أنه وف ًقا ألحكام المادة ( )72من نظام الشركات
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وإال كان للشركة أن
تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب ،ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك.
وال يمنح النظام األساسي للشركة وال اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أي صالحيات تم ّكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عمل له فيه
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك تنفي ًذا ألحكام نظام الشركات المذكورة أعاله .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:




االلتزام بأحكام المادتين ( )71و( )72من نظام الشركات ،والمادتين ( )44و( )46من الئحة حوكمة الشركات.
عدم التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود أو التعامالت المبرمة مع أطراف ذوي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة الجمعية العامة إذا
كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
عدم الدخول في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية تطبي ًقا لنص المادة ( )72من نظام الشركات.

وقد اعتمدت الشركة سياسة خاصة بتنظيم حاالت تعارض المصالح التي قد تحدث مع أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو موظفيها باإلضافة
إلى بعض األحكام العامة األخرى.
جدير بالذكر أن الشركة قد أبرمت عد ًدا من التعاقدات مع أطراف ذوي عالقة تم عرضها والموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة (ولمزيد من
المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 12-12العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
حصصا في صندو ًقا تعليم ًيا يمارس نشاط االستثمار في مجال التعليم األهلي كما يرأس أحد
كما بتاريخ هذه النشرة ،يملك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة
ً
أعضاء مجلس اإلدارة مجلس إدارة ذلك الصندوق ،ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشاركون في أعمال مماثلة أو منافسة ألعمال الشركة:
( لودجلااالاجلاأعضاء مجلس اإلدارة الذين يمارسون أعمالاً منافسة للشركة كما بتاريخ هذه النشرة
الشركة المنافسة

نشاط الشركة المنافسة

طبيعة العمل المنافس

صندوق رواج التعليمي

االستثمار في التعليم األهلي

تملك ثالث حصص

اسم العضو
عثمان بن طارق القصبي

صندوق رواج التعليمي

االستثمار في التعليم األهلي

رئاسة مجلس إدارة الصندوق

عبداهلل بن طارق القصبي

صندوق رواج التعليمي

االستثمار في التعليم األهلي

تملك خمس حصص

طارق بن عثمان القصبي

المصدر :الشركة

وبموجب المادة ( )72من نظام الشركات ،يجب على عضو مجلس اإلدارة الذي يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة الحصول على ترخيص من
الجمعية العامة العادية للشركة يسمح له القيام بذلك .وقد حصل أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين بتاريخ 1440/08/04هـ (الموافق 2019/04/09م)
على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يسمح لهم بممارسة نشاط منافس لنشاط الشركة .وباستثناء ذلك ،لم يكن أعضاء مجلس إدارة الشركة طر ًفا
في أي نشاط منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
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6 66مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
6- 666مقدمة
تم إعداد مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة ونتائج عملياتها كما هو مبين فيما يلي بنا ًء على القوائم المالية المراجعة الموحدة
للسنوات المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م باإلضافة إلى القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(فترة المقارنة للستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م غير مراجعة) واإليضاحات المرفقة بهم والتي تم إعدادها من قبل كي بي أم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون ( .)KPMGأعدت الشركة وشركاتها التابعة قوائمها المالية للسنة المنتهية في  31يوليو 2018م وفقاً للمعايير الدولية وأنه
لغرض المقارنة والتحليل تم تضمين القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في هذا القسم.
وال تملك كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ( )KPMGوال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع
في الشركة وشركاتها التابعة ،كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفادتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجع
حسابات للشركة وشركاتها التابعة للسنوات المذكورة أعاله.
قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة وشركاتها التابعة المستقبلية استنا ًدا إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها
الحالية فيما يتعلق بنمو الشركة وشركاتها التابعة ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية وقد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة .كما قد تختلف نتائج
الشركة وشركاتها التابعة الفعلية جوهر ًيا عن تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في
هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها وخاصة تلك الواردة في القسم رقم (" )2عوامل المخاطرة".
إن جميع المعلومات المالية التي يحتويها هذا القسم تم عرضها بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك .وتم تقريب المبالغ إلى أقرب عدد صحيح،
وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول ،قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول .كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم
احتساب جميع نسب النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف ومعدالت النمو السنوية المركبة بنا ًء على األرقام التي تم تقريبها في الجداول أدناه.

6- 666إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1-1أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المنتهية في  31يوليو 2016م
و2017م و2018م باإلضافة إلى القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م ،واإليضاحات المشمولة
معها دون إجراء أي تعديل جوهري عليها ،وأنها تشتمل على معلومات مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية التي
تقرها الشركة وشركاتها التابعة سنو ًيا بحسب معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAللسنوات المالية
المنتهية في  31يوليو 2016م و 31يوليو 2017م و 31يوليو 2018م وبحسب المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSلفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2019م.
2-2أن الشركة وشركاتها التابعة تملك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر شه ًرا التي تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.
3-3أنه لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة وشركاتها التابعة خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة
لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة وشركاتها التابعة إضاف ًة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد
نشرة اإلصدار .ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في
هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.
4-4أنه ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات
أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي أقسام أخرى
من هذه النشرة.
5-5لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة،
أو كبار التنفيذيين ،أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية او الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل
والطرح.
6-6أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية ،كما
يقر بعدم وجود أي التزامات ضمان (بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة
برهن) أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي 11-12
"التسهيالت االئتمانية والقروض" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة.
7-7أنه – على حد علمهم – ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة
باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم الفرعي" 2-13-12تفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير" من القسم ()12
"المعلومات القانونية" من هذه النشرة.
8-8أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار.
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6- 666السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.
أ-أالنقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للشركة وشركاتها التابعة دون أي قيود.
ب-بذمم مدينة

تظهر الذمم المدينة "ذمم أولياء األمور" بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها ويتم تكوين مخصص
بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة وشركاتها التابعة على تحصيل المبالغ المستحقة .ويتم شطب
الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل ،وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم
المدينة والتي تم شطبها ساب ًقا تضاف إلى قائمة الدخل.
ج-جالمخزون

يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل .ويتم تحديد التكلفة
على أساس طريقة المتوسط المرجح .وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون إلى حالته
الراهنة .يتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال ومصروفات البيع
والتوزيع .ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
د-دالممتلكات واآلالت والمعدات

يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .تتضمن التكلفة النفقات
المباشرة القتناء األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك
الموجودات وإعدادها لالستخدامات المحدد لها .ويتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند
الممتلكات واآلالت والمعدات .ويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها .يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة
القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت
الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أو القيمة المتبقية مختلفة عن تلك المقدر ساب ًقا.
( لودجلااااجلااألعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لألصول
األصل

2016م
(عدد السنوات)

2017م
(عدد السنوات)

2018م
(عدد السنوات)

نسب اإلهالك
2016م

نسب اإلهالك
2017م

نسب اإلهالك
2018م

33

33

50

%3

%3

%2

4-6.66

4-6.66

4-6.66

%15-%25

%15-%25

%15-%25

6.66

6.66

6.66

%15

%15

%15

5

5

10

%20

%20

%10

مباني وانشاءات
معدات وأجهزة كهربائية
أثاث ومفروشات
وسائل نقل وانتقال

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م
ه-همشروعات تحت التنفيذ

يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ،وتتضمن تلك التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز األصل إلى الحالة التي يتم تشغيله
بها وفي الغرض الذي أُنشئ من أجله .ويتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وأن تكون صالحة للغرض
التي أنشأت من أجله.
و-وأصول مستأجرة بعقود إيجار تمويلي

تتم المحاسبة عن األصول التي يتم استئجارها بموجب عقود إيجار تمويلي وذلك بواسطة تسجيل األصل وااللتزام المتعلق به .يتم تحديد المبالغ على
أساس القيمة العادلة لألصول أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع األعباء المالية على الفترة المحاسبية بحيث يكون
هناك معدل خصم دوري ثابت على االلتزام غير المسدد.
يتم استنفاذ األصول المستأجرة بعقود إيجار تمويلي على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة لها أيهما أقل ما لم يتأكد بشكل مناسب أنه
سيتم الحصول على ملكية األصل في نهاية فترة اإليجار .يتم تحميل االستنفاذ باستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة
لهذه األصول والتي تتمثل في حافالت للنقل المدرسي تستهلك على فترة  10سنوات.
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ز-زاندماج األعمال (عمليات الشراء)

يتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات المقتناة ،وأداة حقوق الملكية الصادرة
والمطلوبات المتكبدة أو المفترض تحملها في تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء .ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة
للتحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال بالقيم العادلة بتاريخ الشراء .التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي تزيد
على حصة الشركة وشركاتها التابعة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة ،يتم تصنيفها كشهرة.
وإذا كانت تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناة أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء ،يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم العادلة للموجودات
المقتناة غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها الدفترية.
ح-حالشهرة

تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنو ًيا أو عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها .وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.
ط-طاالنخفاض في قيمة األصول غير المالية

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل
قيمتها القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى .يتم تجميع
الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك
التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم الح ًقا عكس خسارة االنخفاض
في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها
يجب أال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو
وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل.
ي-يتحقق اإليرادات

تحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:




وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للشركة وشركاتها التابعة.
يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.
إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقد ًيا .ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة ادناه قبل
تحقق اإليرادات.
المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية .وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين ،يتم إدراج المنحة كدخل
بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة .هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي
في بند مستقل وتبوب ضمن اإليرادات المؤجلة.
ك-كعقود اإليجار التشغيلية

يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ويتم اثبات حوافز
عقد اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.
ل-لالزكاة

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وف ًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ويتم اثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الدخل للفترة الجارية .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل
في السنة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.
م-مالذمم الدائنة التجارية والمستحقات

يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها مستقبلاً للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.
ن-نالتمويل وتكلفة االقتراض

يتم إدراج التسهيالت االئتمانية بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقد ًما وعرضها
مخصومة من مبلغ التمويل األصلي ،ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء أصول مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل
جوهري جميع األنشطة الالزمة إلعداد األصول المؤهلة لالستخدام المحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.
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س-سالمصروفات

يتم تبويب المصروفات المرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة وتقديم خدماتها ضمن تكاليف النشاط وتبويب المصروفات
والتكاليف االخرى باستثناء أعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية أو مصروفات تسويق حسب طبيعتها.
ع-عاالحتياطي النظامي

وف ًقا للنظام األساسي للشركة ،على الشركة تحويل ما نسبته  %10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي  %30من
رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.
ف-فالمخصصات

يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة وشركاتها التابعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق
ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.
ص-صتوزيعات األرباح

يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.

6- 666العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي ونتائج العمليات
الوضع االقتصادي العام

أدى االنخفاض الذي شهدته أسعار النفط ابتدا ًء من منتصف عام 2014م إلى تباطؤ االقتصاد السعودي ،حيث سجل في ذات العام أول عجز في الميزانية
العامة منذ عام 2009م .ونتيج ًة لذلك استمر الناتج المحلي اإلجمالي باالنخفاض في األعوام الفائتة .وقد سعت الحكومة السعودية خالل األعوام السابقة
إلى إجراء إصالحات اقتصادية كتنويع االقتصاد ،وتخفيض اإلنفاق وزيادة اإليرادات غير النفطية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
وفي إطار هذا التنويع االقتصادي يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بشكل أكبر في قطاعات رئيسية بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
بالرغم من أن قطاع التعليم يعتبر من القطاعات الدفاعية التي ال تتأثر بشكل مباشر بالوضع االقتصادي ،إال أن األثر قد يمتد لقطاع التعليم الخاص.
حيث يواجه االقتصاد السعودي العديد من التحديات بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف المعيشة ،باإلضافة إلى األوضاع الجيوسياسية التي
تشهدها منطقة الشرق األوسط بشكل عام .ومن شأن هذه المتغيرات المذكورة وغيرها التأثير بشكل سلبي على معدل إنفاق الفرد في المملكة ،بما في
ذلك اإلنفاق على التعليم الخاص ،ومن ثم التوجه إلى التعليم الحكومي كبديل له أو إلى تعليم خاص أقل تكلفة .وفي حال حدوث ذلك فإن نتائج عمليات
الشركة وشركاتها التابعة وربحيتها ووضعها المالي ستتأثر جميعها بشكل سلبي جوهري.
أثر صندوق تنمية الموارد البشرية على قطاع التعليم

وتجدر اإلشارة إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية قد قدمت دع ًما للمدارس الخاصة بموجب األمر الملكي رقم ( )121وتاريخ 1432/07/02هـ
يختص بسعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس األهلية ،وذلك من خالل وضع حد أدنى للراتب بحيث
يبدأ من خمسة آالف وستمائة ( )5600ريال ،حيث يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة خمسين في المائة ( )%50من الراتب لمدة خمس سنوات،
ويتم دعم المستفيد بمبلغ وقدره ألفان وخمسمائة ( )2500ريال سعودي لمدة ستين شه ًرا .إال أن الصندوق قد قرر عدم تجديد الدعم للموظفين ابتدا ًء
من 2017/09/01م ،بالتالي لن يتم إضافة مستفيدين جدد وسينقطع الدعم عن المستفيدين الحاليين بعد انتهاء مدة الدعم ( 60شه ًرا) لكل مستفيد.
بشكل كامل بنهاية السنة المالية 2022م –2023م ،حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف المباشرة للشركة وشركاتها التابعة
ومن المقرر أن يتوقف الدعم
ٍ
تدريج ًيا وبالتالي التأثير على األداء التشغيلي للشركة وشركاتها التابعة وعلى صافي ربحيتها.
إصالحات سوق العمل ورسوم اإلقامة

كما أن السياسات الحكومية الحالية والقرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية ،والتي من ضمنها إقرار
فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباراً من  1يناير 2018م ،باإلضافة إلى زيادة رسوم المرافقين اعتباراً من
 1يونيو 2017م .ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة وشركاتها التابعة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام من جهة وأن تواجه
صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غير السعوديين من جهة أخرى ،مما سيؤثر سل ًبا على أداء الشركة وشركاتها التابعة وربحيتها في
هذه الحالة كما سيؤثر على نسب التسجيل في المدارس ذات المناهج األمريكية والبريطانية والفرنسية والهندية.
موسمية األعمال في قطاع التعليم

بحكم طبيعة نشاط الشركة وشركاتها التابعة ،فإنها تعمل على مدى تسعة أشهر تقريباً بالسنة (فيما عدا المدارس الهندية) ،حيث تتوقف الدراسة لمدة
طويلة نسبياً تصل إلى أكثر من ثالثة أشهر متواصلة في بعض األحيان خالل فترة اإلجازة السنوية للمدارس ،مما يعني توقف النشاط التعليمي للشركة
وشركاتها التابعة (فيما عدا المدارس الهندية) خالل هذه المدة واستمرار الشركة وشركاتها التابعة في دفع التكاليف التشغيلية الثابتة كاألجور والرواتب.
وبالتالي فإن األداء التشغيلي الخاص بذلك الربع في العادة يكون ضعيفاً للغاية أو شبه متوقف .الجدير بالذكر أن الشركة وشركاتها التابعة اعتمدت قيد
األرباح على فترة اثنا عشر شهر ابتداء من السنة المالية 2019م (بدال من قيد األرباح على فترة السنة األكاديمية لمدة تسعة أشهر) ،وعلى هذا األساس
لن تتأثر نتائج الشركة وشركاتها التابعة بموسمية االعمال في السنوات المالية القادمة.
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6- 666نتائج العمليات
6 66666قوائم الدخل
قوائم الدخل الموحدة

( لودجلااااجلاقوائم الدخل الموحدة
آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

اإليرادات

338.918

338.290

325.187

()%0.2

()%3.9

()%2.0

تكلفة اإليرادات

()228.127

()220.720

()224.179

()%3.2

%1.6

()%0.9

منح وإعانات حكومية

2.163

1.398

1.694

()%35.4

%21.2

()%11.5

مجمل الربح

112.954

118.968

102.701

%5.3

()%13.7

()%4.6

مصروفات إدارية وعمومية

()20.546

()19.539

()19.602

()%4.9

%0.3

()%2.3

خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات
واآلالت والمعدات

()188

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

-

()2.089

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

ربح التشغيل

92.221

97.340

83.100

%5.6

()%14.6

()%5.1

إيرادات أخرى

7.196

6.139

5.891

()%14.7

()%4.0

()%9.5

مصروفات التمويل

()8.212

()7.334

()4.983

()%10.7

()%32.1

()%22.1

صايف الربح قبل الزكاة

91.205

96.144

84.008

%5.4

()%12.6

()%4.0

مخصص الزكاة

()1.900

()2.232

()1.528

%17.5

()%31.5

()%10.3

تسويات زكوية

-

473

()7

ال ينطبق

()%101.5

ال ينطبق

صايف ربح السنة

89.305

94.385

82.472

%5.7

()%12.6

()%3.9
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( لودجلااااجلامؤشرات األداء الرئيسية
2016م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

كنسبة مئوية من اإليرادات
مجمل الربح (باستثناء المنح
واإلعانات)

%32.7

%34.8

%31.1

2.1

()3.7

()1.6

مصروفات إدارية وعمومية

%6.1

%5.8

%6.0

()0.3

0.2

0.1

ربح التشغيل

%27.2

%28.8

%25.6

1.6

()3.2

()1.7

صافي الربح قبل الزكاة

%26.9

%28.4

صافي ربح السنة

%26.4

%27.9

%25.8

1.5

()2.6

()1.1

%25.4

1.6

()2.5

()1.0

مؤشرات األداء الرئيسية
إجمالي عدد الطالب خالل الفترة

27.925

26.682

26.305

()1.243

()377

()1.620

متوسط إجمالي عدد المعلمين خالل
الفترة

2.580

2.558

2.436

()22

()122

()144

متوسط عدد الطالب لكل معلم

10.8

10.4

10.8

()0.4

0.4

()0.0

متوسط اإليراد لكل طالب (ريال
سعودي)*

12.137

12.679

12.362

542

()316

225

الطاقة االستيعابية

32.650

32.650

35.925

-

3.275

3.275

متوسط نسب اإلشغال

%85.5

%81.7

%73.2

()3.8

()5.8

()12.3

* متوسط صافي اإليراد لكل طالب = صافي ايرادات الرسوم الدراسية (باستثناء ايرادات النقل)  /إجمالي عدد الطالب

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة
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تقوم شركة عطاء التعليمية وشركاتها التابعة بتشغيل  13مدرسة من خالل توفير مناهج أهلية ،ومناهج عالمية تشمل المنهج البريطاني ،واألمريكي،
والهندي ،والفرنسي ،وتتركز أعمال الشركة وشركاتها التابعة في منطقة الرياض .تبلغ الطاقة االستيعابية للمدارس  35.925طال ًبا وطالبة وبلغ متوسط
نسب اإلشغال للمدارس  %85.5في السنة المالية 2016م ،و %81.7في السنة المالية 2017م ،و %73.2في السنة المالية 2018م .ويعزى انخفاض نسب
اإلشغال في السنة المالية 2018م إلى ارتفاع الطاقة االستيعابية نتيجة افتتاح مدرسة جديدة في السنة المالية 2018م – مدارس الرواد األهلية فرع
إشبيليا – والتي تبلغ طاقتها االستيعابية  4.375طال ًبا وطالبة في الوقت الحالي .كما بلغت عدد الفصول الدراسية  1.325فصلاً في السنة المالية
2016م ،و 1.343فصلاً في السنة المالية 2017م ،و 1.322فصلاً في السنة المالية 2018م.
اإليرادات

تتكون إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بشكل رئيس من إيرادات الرسوم الدراسية حيث شكلت إيرادات الرسوم الدراسية متوسط نسبة  %96.7من
إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية الثالث الماضية 2016م ،و2017م ،و2018م .وتحصل الشركة وشركاتها التابعة كذلك على إيرادات من خالل
خدمات النقل والتي يتم تقديمها في معظم مدارس الشركة وشركاتها التابعة ،ويتم تقديم خدمات النقل في مدارس الشرق األوسط الجديدة عن طريق
طرف ثالث وتحصل الشركة على إيرادات تب ًعا لذلك .ال تقدم الشركة وشركاتها التابعة خدمات النقل بمدرسة الشرق األوسط الحديثة.
انخفض صافي اإليرادات بنسبة  %0.2من  338.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  338.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
نتيجة انخفاض عدد الطالب من  27.925طالب إلى  26.682طالب وقابل هذا االنخفاض ارتفاع في متوسط الرسوم الدراسية للمدارس األهلية بنسبة
 %11.6من  12.620ريال سعودي إلى  14.081ريال سعودي حيث تم تعديل الرسوم الدراسية بالتزامن مع جملة التعديالت على األسعار من قبل بعض
المدارس األهلية المنافسة المجاورة .ويعزى االنخفاض في أعداد الطالب إلى تعليق البدالت الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي بالتزامن مع التباطؤ
االقتصادي حيث أدى ذلك إلى االنخفاض العام في مستويات الدخل المتاح لإلنفاق ألولياء األمور والذي كان له أثر سلبي على نسب التسجيل وبخاصة
تلك المتعلقة بالمدارس األهلية .وعلى الطرف اآلخر ،ارتفع معدل اإليراد لكل طالب بنسبة  %4.5من  12.137ريال سعودي إلى  12.679ريال سعودي
وذلك بسبب أثر ارتفاع الرسوم الدراسية على صافي اإليرادات.
انخفض صافي اإليرادات بنسبة  %3.9من  338.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  325.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة انخفاض عدد الطالب من  26.682طالب إلى  26.305طالب ،ولم يطرأ أي تغير جوهري في الرسوم الدراسية خالل السنة المالية 2018م .ويعزى
االنخفاض في أعداد الطالب بشكل رئيس إلى الزيادة التي طرأت على رسوم تجديد اإلقامة للمرافقين والتي بدورها أدت إلى انخفاض نسب التسجيل
في المدارس األجنبية .وتماش ًيا ألداء السنة المالية السابقة ،أدى استمرار التباطؤ االقتصادي إلى انخفاض في نسب التسجيل في المدارس األهلية
واألجنبية بشكل عام .وكذلك انخفض متوسط اإليراد لكل طالب بنسبة  %2.5من  12.679ريال سعودي إلى  12.362ريال سعودي نتيجة ثبات مستوى
الرسوم الدراسية وارتفاع نسبة الخصومات من  %9.9في السنة المالية 2017م إلى  %11.7في السنة المالية 2018م نتيجة تقديم الخصومات التحفيزية
تزامنًا مع افتتاح مدرسة رواد إشبيليا.
تكلفة اإليرادات

تشمل تكلفة اإليرادات بشكل رئيس رواتب وبدالت موظفي المدارس (بما فيهم رواتب المعلمين) ،اإليجارات المتعلقة بالمباني التعليمية ،وإهالك األصول.
انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %3.2من  228.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  220.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
نتيجة انخفاض الرواتب وما في حكمها من  155.3مليون ريال سعودي إلى  151.9مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها حيث قامت اإلدارة بإعادة
حساب مكافأة نهاية الخدمة لبعض المدارس األجنبية (مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس العروبة العالمية) في السنة المالية 2016م والتي تم
االستحواذ عليها في العام 2014م (السنة المالية 2015م) مما أدى إلى تعزيز المخصص بمبالغ إضافية غير متكررة في السنة المالية 2016م .باإلضافة
إلى ذلك ،انخفض إهالك األصول من  16.9مليون ريال سعودي إلى  14.5مليون ريال سعودي نتيجة استنفاذ فترات اإلهالك لبعض األصول لمدارس
الشرق األوسط ومدارس السليمانية العالمية.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %1.6من  220.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  224.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرواتب وما في حكمها من  151.9مليون ريال سعودي إلى  159.0مليون ريال سعودي وذلك بالتزامن مع رفع الدعم المدفوع
من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عن بعض المعلمين حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بتغطية الدعم المقطوع بشكل كامل وذلك للموظفين الذين
أتموا فترة الدعم ( 60شه ًرا) في السنة المالية 2018م .يجدر بالذكر بأنه تم إيقاف الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية للمعلمين السعوديين
الذين يتم تعيينهم ابتدا ًء من  1سبتمبر 2017م باإلضافة إلى انتهاء الدعم لـ  327من المعلمين الذين أتموا فترة الـ 60شه ًرا في السنة المالية 2018م مما
أدى إلى ارتفاع بتكلفة اإليرادات بين السنتين الماليتين 2017م و2018م .باإلضافة إلى ذلك ،أدت الزيادة في رسوم االستقدام والتعقيب من  4.4مليون ريال
سعودي إلى  7.2مليون ريال سعودي والتي تتعلق في المقام األول بزيادة رسوم العمل للموظفين غير السعوديين إلى ارتفاع تكلفة اإليرادات في ذات الفترة.
ناتجا عن دعم حكومة المملكة العربية السعودية للمدارس الخاصة بموجب األمر الملكي رقم
يعد برنامج الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ً
( )121والذي يختص بسعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس األهلية ،وذلك من خالل وضع حد أدنى
للراتب ليبدأ من  5.600ريال سعودي ،بحيث يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بحصة معينة من راتب المستفيد لمدة خمس سنوات تمثلت بمبلغ
قدره  2.500ريال سعودي شهر ًيا ولمدة ستين شه ًرا.
منح وإعانات حكومية

تتكون المنح واإلعانات الحكومية من (أ) إعانات وزارة التعليم حيث يتم تخصيص إعانة لكل مدرسة أهلية وذلك بحسب معايير مسبقة تحددها الوزارة
كتجهيزات المدرسة وعدد الطالب ،وغيرها من المعايير (ب) إيرادات منح حكومية مؤجلة تتعلق بتمويل ممنوح من وزارة المالية (قرض حسن) يتم احتساب
اإليرادات المؤجلة المصاحبة للقرض الحسن من الفروقات مابين القيمة الواقعية للتمويل مع األخذ في الحسبان الخصم المستقبلي ومابين المحصل من
التمويل كمنح حكومية مؤجلة بحيث يتم توزيع اإليرادات على مدة التمويل و(ج) دعم صندوق تنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بجزء من الرواتب المدفوعة
للموظفين اإلداريين السعوديين والذي تم إيقافه بالتزامن مع رفع الدعم الحكومي عن الصندوق .انخفضت المنح واإلعانات الحكومية بنسبة %35.4
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من  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى  1.7مليون
ريال سعودي في 2018م نتيجة التغيرات في إعانات وزارة التعليم والتي عادة ما يتم احتسابها بشكل تقديري وبالتالي يصعب التنبؤ بها خالل فترة معينة.
مجمل الربح

ارتفع مجمل الربح بنسبة  %5.3من  113.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  119.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
انخفاض الرواتب وما في حكمها ( 3.4مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى انخفاض إهالك األصول من  16.9مليون ريال سعودي إلى  14.5مليون ريال
سعودي مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح اإلجمالي من  ٪32.7إلى  ٪34.8خالل الفترة ذاتها.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %13.7من  119.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  102.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة ارتفاع الرواتب وما في حكمها من  151.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  159.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م،
باإلضافة إلى الزيادة في رسوم االستقدام والتعقيب من  4.4مليون ريال سعودي إلى  7.2مليون ريال سعودي في ذات الفترة والذي صوحب بانخفاض
صافي اإليرادات من  338.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  325.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م .وقد أدت العوامل
المذكورة آنفاً إلى انخفاض هامش الربح اإلجمالي إلى  %31.1في السنة المالية 2018م.
المصروفات العمومية واإلدارية

تتكون المصروفات العمومية واإلدارية بشكل أساسي من رواتب وأجور الموظفين اإلداريين ،مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأتعاب مستشارين.
انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %4.9من  20.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  19.5مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م نتيجة النخفاض الرواتب واألجور ومزايا الموظفين من  17.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  16.2مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2017م وذلك بالتزامن مع عدم وجود رئيس تنفيذي من الفترة ما بين أغسطس 2016م إلى ديسمبر 2017م .وفي ذات الفترة التي لم
يتوفر بها رئيس تنفيذي للشركة ،تم تعيين أحد أعضاء مجلس اإلدارة للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ،والذي تم تعويضه من خالل منحه مكافأة دفعت له
في السنة المالية 2018م .وفي ذات السياق ،انخفضت المكافآت السنوية من  2.1مليون ريال سعودي إلى  1.5مليون ريال سعودي في ذات الفترة .يجدر
الذكر أن المكافآت السنوية يتم تحديدها سنو ًيا من قبل اإلدارة بنا ًء على النتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة وف ًقا للعقود المبرمة مع المدراء وتكون
تقديرية لباقي الموظفين بنا ًء على تقييمات األداء السنوية.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %0.3إلى  19.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة ارتفاع مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها من  496آلف ريال سعودي إلى  1.5مليون ريال سعودي وذلك بالتزامن مع انخفاض القدرة المالية لبعض العمالء مما أدى إلى ارتفاع األرصدة
المدينة المرتبطة بالطالب المنقطعين والتي تبلغ أعمار الذمم لديهم أكثر من سنتين دراسيتين بحسب سياسة الشركة وشركاتها التابعة المتعلقة بتكوين
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها .باإلضافة إلى ذلك ،إرتفعت مصاريف تراخيص البرامج والمتعلقة ببرنامج تقنية المعلومات ( )Oracleبنحو
 510ألف ريال سعودي حيث قامت اإلدارة بشراء البرنامج في ذات الفترة وذلك لتحسين جودة التقارير المحاسبية .كما ظهر مصروف لإلهالك يبلغ 334
آلف ريال سعودي نتيجة االستحواذ على مبنى إداري جديد في الرياض في ذات الفترة .في المقابل ،انخفضت الرواتب واألجور ومزايا الموظفين من
 16.2مليون ريال سعودي إلى  15.2مليون ريال سعودي نتيجة إلغاء أو دمج بعض المناصب االدارية أو تعيين بعض البدالء بمستوى رواتب أقل نسب ًيا.
خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

مبان
بلغت خسائر االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  188ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م حيث ارتبطت بتحسينات على ٍ
مستأجرة تابعة لمدرسة نخبة الخليج والتي تم إغالقها في السنة المالية 2017م.
خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

بلغت خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م والمتعلقة بقيمة الشهرة بمدرسة نخبة المصيف التي تم
إغالقها خالل السنة المالية 2017م.
اإليرادات األخرى

تتألف اإليرادات األخرى بشكل رئيس من إيرادات تأجير المقاصف ومالعب كرة القدم ،واإليجارات التي تم الحصول عليها من تأجير المبنى اإلداري الجديد،
ودروس مسائية إضافية وإيرادات مبيعات الكتب والزي المدرسي .انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %14.7من  7.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2016م إلى  6.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م بسبب اللوائح الصادرة من وزارة التعليم حيث تم السماح للطالب بشراء الكتب واألزياء المدرسية
من جهات خارجية غير متعلقة بالشركة وشركاتها التابعة ،وبالتالي تم الحد من عمليات بيع الكتب والزي المدرسي اإللزامية للطالب المسجلين في المدارس
مما أثر سل ًبا على مبيعات الكتب (بمبلغ  501ألف ريال سعودي) والزي المدرسي للطالب (بمبلغ  327ألف ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %4.0إلى  5.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض اإليراد المسجل من الدروس المسائية
اإلضافية من  1.3مليون ريال سعودي في 2017م إلى  239آلف ريال سعودي في 2018م بسبب انخفاض الطالب المسجلين في الدروس المسائية
اإلضافية وذلك كأثر غير مباشر إلى انخفاض عدد الطالب من  26.682طالب إلى  26.305طالب.
مصروفات التمويل

تتعلق مصروفات التمويل برسوم مصاريف التمويل على التسهيالت االئتمانية التي تتحصل عليها الشركة وشركاتها التابعة والمتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية والتي تشمل التمويل من البنك السعودي لالستثمار لشراء مدرسة العروبة العالمية (والذي يبلغ رصيده الحالي  15.2مليون ريال
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سعودي) ،وتمويل من بنك الراجحي لبناء مدارس ر ّواد إشبيليا (والذي يبلغ رصيده الحالي  125.1مليون ريال سعودي) ،وتمويل من وزارة المالية
لتمويل بناء مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة (والذي يبلغ رصيده الحالي  19.0مليون ريال سعودي) وتمويل البنك السعودي لالستثمار لتمويل
شراء المبنى اإلداري الجديد (والذي يبلغ رصيده الحالي  16.4مليون ريال سعودي) .انخفضت مصروفات التمويل بنسبة  %10.7من  8.2مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  7.3مليون ريال سعودي في 2017م وثم إلى  5.0مليون ريال سعودي في 2018م وذلك بسبب وصول بعض
التسهيالت االئتمانية لمراحل الدفع النهائية وف ًقا لجدول سداد التسهيالت االئتمانية .يتم تسوية االلتزامات المرتبطة بالتسهيالت االئتمانية من
وزارة المالية بدون مصاريف تمويل (قرض حسن).
مخصص الزكاة

ارتفع مخصص الزكاة بنسبة  %17.5من  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م وذلك
بسبب ارتفاع صافي الربح مقارنة بالعام السابق .كما وانخفض مخصص الزكاة بنسبة  %31.5إلى  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة انخفاض صافي األرباح في ذات الفترة.
تسويات زكوية

بلغت التسويات الزكوية  473ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م وارتبطت بعكس مخصصات تم تكوينها بالزيادة خالل الفترة السابقة .بلغت
التسويات الزكوية  7آالف ريال سعودي في السنة المالية 2018م وارتبطت بتسوية للمخصصات للفرق مابين المخصص المكون والزكاة المدفوعة خالل
الفترة السابقة.
صافي ربح السنة

ارتفع صافي ربح السنة بنسبة  %5.7من  89.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  94.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
ارتفاع هامش الربح اإلجمالي من  ٪32.7في السنة المالية 2016م إلى  ٪34.8في السنة المالية 2017م نتيجة انخفاض الرواتب وما في حكمها (3.4
مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى انخفاض إهالك األصول من  16.9مليون ريال سعودي إلى  14.5مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها مما أدى إلى
ارتفاع هامش ربح السنة من  %26.4في السنة المالية 2016م إلى  %27.9في السنة المالية 2017م.
انخفض صافي الربح بنسبة  %12.6من  94.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  82.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة انخفاض هامش الربح اإلجمالي إلى  %31.1وذلك بسبب ارتفاع الرواتب وما في حكمها من  151.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
إلى  159.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م باإلضافة إلى الزيادة في رسوم االستقدام والتعقيب من  4.4مليون ريال سعودي إلى  7.2مليون
ريال سعودي .باإلضافة إلى ذلك ،أدى انخفاض اإليرادات الناتج عن انخفاض أعداد الطالب إلى انخفاض صافي الربح خالل ذات الفترة .ونتيجة للعوامل
المذكورة آن ًفا ،فقد انخفض هامش ربح السنة إلى  %25.4في السنة المالية 2018م.
تفاصيل اإليرادات

( لودجلااااجلاالتنظيم واألنشطة الرئيسية لشركة عطاء التعليمية وشركاتها التابعة
بلد التأسيس

الشكل القانوني

نسبة الملكية
الفعلية كما في
 31يوليو 2016م

نسبة الملكية
الفعلية كما في
 31يوليو 2017م

نسبة الملكية
الفعلية كما في
 31يوليو 2018م

شركة عطاء التعليمية

المملكة العربية السعودية

مساهمة مقفلة

%100

%100

%100

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسؤولية محدودة

%100

%100

%100

شركة النخبة التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسؤولية محدودة

%100

%100

%100

المملكة العربية السعودية

ذات مسؤولية محدودة

%100

%100

%100

الشركة

شركة الر ّواد للخدمات

المساندة*

* يتم شطب معظم نتائج شركة الر ّواد للخدمات المساندة (فيما عدا تكلفة رواتب الموظفين) وما يقابلها في الشركات التابعة عند عرض النتائج الموحدة للشركة وشركاتها التابعة حيث تعتبر
جميع عمليات الشركة المذكورة ذات طبيعة مساندة لشركة عطاء التعليمية وشركاتها التابعة وبالتالي تعتبر عمليات داخلية قابلة للشطب عند توحيد النتائج.

( لودجلااااجلااإليرادات بحسب الشركة
آالف الرياالت السعودية

2016م

2017م

2018م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

شركة عطاء التعليمية

266.317

272.033

265.526

%2.1

()%2.4

()%0.1

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

58.335

57.330

54.228

()%1.7

()%5.4

()%3.6

شركة النخبة التعليمية

14.266

8.927

5.433

()%37.4

()%39.1

()%38.3

اإلجمالي

338.918

338.290

325.187

()%0.2

()%3.9

()%2.0

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة
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شركة عطاء التعليمية

تتألف إيرادات شركة عطاء التعليمية من إجمالي عشرة مدارس والمكونة من مدارس الر ّواد األهلية (فرع االزدهار وفرع الروابي وفرع المنصورة وفرع
إشبيليا وفرع األندلس) ومدارس الشرق األوسط العالمية (الشرق األوسط العالمية والشرق األوسط الجديدة العالمية والشرق األوسط الحديثة العالمية
ومدارس الفكر األهلية والسليمانية العالمية) .شكلت إيرادات شركة عطاء التعليمية ما نسبته  %78.6في السنة المالية 2016م و %80.4في السنة المالية
2017م و %81.7في السنة المالية 2018م من صافي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة خالل الثالث سنوات المالية 2016م ،و2017م ،و2018م .ارتفعت
إيرادات شركة عطاء التعليمية بنسبة  %2.1من  266.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  272.0مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م نتيجة ارتفاع متوسط الرسوم الدراسية لمدارس الر ّواد من  13.409ريال سعودي إلى  14.670ريال سعودي تماش ًيا مع الزيادة في الرسوم
الدراسية أقرت في ذلك العام لبعض مدارس الشركة وشركاتها التابعة بالتزامن مع زيادات مماثلة من قبل المدارس األهلية المنافسة.
انخفضت إيرادات شركة عطاء التعليمية بنسبة  %2.4إلى  265.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب من 22.679
طالب إلى  22.144طالب .الجدير بالذكر أنه تم انخفاض نسب التسجيل في المدارس تزامنًا مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام إضافة إلى الزيادة في
رسوم المرافقين والتي أثرت بشكل خاص على نسب التسجيل في المدارس األجنبية بشكل أساسي.
شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

تتألف إيرادات شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية من إيرادات مدرسة العروبة العالمية .شكلت إيرادات شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية
ما نسبته  %17.0من صافي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة خالل الثالث سنوات المالية 2016م ،و2017م ،و2018م .انخفضت إيرادات شركة العروبة
العالمية للخدمات التعليمية بنسبة  %1.7من  58.3مليون ريال ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  57.3مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م نتيجة انخفاض طفيف في عدد الطالب من  3.550طالب إلى  3.526طالب خالل ذات الفترة ثم انخفضت إيرادات شركة العروبة العالمية
للخدمات التعليمية بنسبة  %5.4إلى  54.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب إلى  3.298طالب وقد تزامن هذا
االنخفاض في نسب التسجيل مع ارتفاع رسوم المرافقين.
شركة النخبة التعليمية

تتألف إيرادات شركة النخبة التعليمية من مدارس نخبة الخليج ونخبة المصيف ونخبة الخرج .شكلت إيرادات شركة النخبة التعليمية ما نسبته  %4.2في
السنة المالية 2016م و %2.6في السنة المالية 2017م و %1.7في السنة المالية 2018م من صافي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة .انخفضت إيرادات
شركة النخبة التعليمية بنسبة  %37.4من  14.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  8.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
إقفال مدرسة نخبة الخليج وتحويل معظم الطالب إلى مدارس الر ّواد فرع إشبيليا (وال تتبع المدرسة المذكورة شركة النخبة التعليمية) .عالوة على ذلك،
انخفضت إيرادات شركة النخبة التعليمية بنسبة  %39.1إلى  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة إقفال مدرسة نخبة المصيف في
ذات الفترة.
( لودجلااااجلااإليرادات بحسب المنهج الدراسي
آالف الرياالت السعودية

2016م

2018م

2017م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

إيرادات رسوم دراسية
المناهج األهلية

203.112

208.118

205.556

%2.5

()%1.2

%0.6

المناهج األمريكية والبريطانية

97.145

95.539

92.375

()%1.7

()%3.3

()%2.5

المناهج الهندية

44.401

44.332

41.983

()%0.2

()%5.3

()%2.8

المناهج الفرنسية

11.321

11.017

11.579

()%2.7

%5.1

%1.1

إجمالي إيرادات رسوم دراسية

355.980

359.006

351.492

%0.9

()%2.1

()%0.6

اخلصومات
المناهج األهلية

()19.152

()21.026

()25.712

%9.8

%22.3

%15.9

المناهج األمريكية والبريطانية

()8.917

()9.234

()9.057

%3.5

()%1.9

%0.8

المناهج الهندية

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المناهج الفرنسية

()1.178

()1.244

()1.376

%5.7

%10.6

%8.1

إجمالي اخلصومات

()29.247

()31.504

()36.145

%7.7

%14.7

%11.2

المناهج األهلية

183.960

187.092

179.844

%1.7

()%3.9

()%1.1

المناهج األمريكية والبريطانية

88.228

86.305

83.318

()%2.2

()%3.5

()%2.8

المناهج الهندية

44.401

44.332

41.983

()%0.2

()%5.3

()%2.8

المناهج الفرنسية

10.144

9.773

10.203

()%3.7

%4.4

%0.3
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آالف الرياالت السعودية

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

()%3.7

()%1.8
()%10.1
()%2.0

2016م

2017م

2018م

صايف إيرادات رسوم دراسية

326.733

327.502

315.348

%0.2

إيرادات رسوم النقل

12.185

10.788

9.839

()%11.5

()%8.8

إجمالي اإليرادات

338.918

338.290

325.187

()%0.2

()%3.9

كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات
الرسوم الدراسية
اخلصومات
املناهج األهلية

%9.4

%10.1

%12.5

%0.7

%2.4

%3.1

املناهج األمريكية والبريطانية

%9.2

%9.7

%9.8

%0.5

%0.1

%0.6

املناهج الهندية

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

-

املناهج الفرنسية

%10.4

%11.3

%11.9

%0.9

%0.6

%1.6

اإلجمالي

%9.4

%10.0

%11.7

%0.6

%1.7

%2.3

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الطالب
املناهج األهلية

14.565

13.285

12.972

()1.280

()313

()1.593

املناهج األمريكية والبريطانية

5.779

5.661

5.412

()118

()249

()367

املناهج الهندية

6.831

7.001

7.159

170

158

328

املناهج الفرنسية

750

735

762

()15

27

12

إجمالي عدد الطالب

27.925

26.682

26.305

()1.243

()377

()1.620

متوسط إيرادات الرسوم الدراسية
لكل طالب (ريال سعودي)
املناهج األهلية

12.630

14.083

13.864

1.453

()219

1.234

املناهج األمريكية والبريطانية

15.267

15.246

15.395

()21

149

128

املناهج الهندية

6.500

6.332

5.864

()168

()468

()636

املناهج الفرنسية

13.525

13.296

13.390

()229

93

()136

متوسط اإليراد لكل طالب

11.700

12.274

11.988

574

()286

288

عدد الطالب املسجلني يف النقل

4.202

3.672

3.453

()530

()219

()749

نسبة التسجيل يف النقل

%19.9

%18.7

%18.0

()1.3

()0.6

()1.9

متوسط إيرادات رسوم النقل لكل
طالب (ريال سعودي)

2.900

2.938

2.849

38

()88

()50

متوسط إجمالي اإليرادات لكل
طالب (ريال سعودي)

12.137

12.679

12.362

542

()316

225

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

إيرادات رسوم دراسية (المناهج األهلية)

تتألف إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األهلية من إيرادات مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار ،ومدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي ،ومدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة ،ومدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا ،ومدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس ومدارس الفكر األهلية باإلضافة إلى مدارس النخبة التعليمية
الثالث (تم إقفال مدرستين من مدارس النخبة الثالث وهما مدارس نخبة الخليج ومدارس نخبة المصيف في السنة المالية 2017م و2018م ،على التوالي).
ارتفع إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األهلية بنسبة  %2.5من  203.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  208.1مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة زيادة متوسط الرسوم الدراسية للمدارس األهلية وباألخص مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار ومدارس الر ّواد
األهلية فرع الروابي بالتزامن مع جملة التعديالت للرسوم الدراسية من قبل بعض المدارس األهلية المنافسة المجاورة .في المقابل ،وبشكل رئيس ،أدى
ارتفاع الرسوم الدراسية إلى انخفاض عدد الطالب من  14.565طالب إلى  13.285طالب ،وارتفاع متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب من
 12.630ريال سعودي إلى  14.083ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
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انخفض إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األهلية بنسبة  %1.2إلى  205.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض عدد
الطالب من  13.285طالب إلى  12.972طالب خالل ذات الفترة نتيجة االستمرار في التباطؤ االقتصادي بشكل عام .قابل ذلك االفتتاح الرسمي لمدارس
الر ّواد األهلية فرع إشبيليا حيث بلغت إيرادات المدرسة  22.2مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها .انخفض متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب
إلى  13.864ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
إيرادات رسوم دراسية (المناهج األمريكية والبريطانية)

تتألف إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األمريكية والبريطانية من إيرادات مدرسة العروبة العالمية ومدارس الشرق األوسط العالمية.
انخفض إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األمريكية والبريطانية بنسبة  %1.7من  97.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى 95.5
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م بسبب انخفاض عدد الطالب من  5.779طالب في السنة المالية 2016م إلى  5.661طالب في السنة المالية
2017م وذلك في تزامنًا مع القرار الحكومي بزيادة رسوم المرافقين مما أثر سل ًبا على نسب التسجيل وبخاصة في المدارس األجنبية .بالتالي ،انخفض
متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب من  15.267ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  15.246ريال سعودي في السنة المالية 2017م.
انخفض إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األمريكية والبريطانية بنسبة  %3.3إلى  92.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة
النخفاض إضافي في عدد الطالب من  5.661طالب إلى  5.412طالب حيث استمر أثر القرار المذكور على نسب التسجيل في ذات الفترة .وفي المقابل،
ارتفع متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب إلى  15.395ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
إيرادات رسوم دراسية (المناهج الهندية)

تتألف إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج الهندية من إيرادات مدرسة الشرق األوسط الحديثة ومدرسة الشرق األوسط الجديدة.
انخفض إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج الهندية من  44.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  44.3مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م ومن ثم إلى  42.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة التذبذب في عدد الطالب خالل فترة الثالث سنوات المالية 2016م،
و2017م ،و2018م .الجدير بالذكر أن تسجيل الطالب في مدارس المناهج الهندية تختلف عن باقي المناهج بحيث يتم التسجيل بشكل شهري بما يتالءم
مع طرح المناهج الهندية ،وبالتالي قد ينخفض التسجيل بنسب معينة خالل فترات معينة من السنة الدراسية (يعتبر التذبذب في نسب التسجيل الشهرية
خالل السنة طبيعيا نظ ًرا لطبيعة المناهج الهندية) .في ذات السياق ،وبالنظر إلى التسجيل بشكل شهري فانه ال يتم تقديم خصومات عند التسجيل
لشهر دراسي في أي من المدارس ذات المناهج الهندية .كما أدت الزيادة في رسوم تجديد اإلقامة ألفراد عوائل المقيمين غير السعوديين المرافقين إلى
التذبذب في عدد الطالب خالل ذات الفترة .في ذات السياق ،انخفض متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب من  6.500ريال سعودي في السنة
المالية 2016م إلى  6.332ريال سعودي في السنة المالية 2017م ومن ثم إلى  5.864ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
إيرادات رسوم دراسية (المناهج الفرنسية)

تتألف إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج الفرنسية من إيرادات مدرسة السليمانية العالمية.
انخفض إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج الفرنسية بنسبة  %2.7من  11.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  11.0مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2017م بسبب انخفاض طفيف بعدد الطالب من  750طالب في السنة المالية 2016م إلى  735طالب في السنة المالية 2017م
ارتفع إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج الفرنسية بنسبة  %5.1إلى  11.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة ارتفاع عدد الطالب
من  735طالب في السنة المالية 2017م إلى  762طالب في السنة المالية 2018م نتيجة خروج بعض المدارس المنافسة في المناطق المجاورة من السوق
بسبب عدم قدرتهم الستيعاب الزيادة في المصاريف المترتبة من الرسوم الحكومية اإلضافية على الموظفين غير السعوديين وغيرها من اإلصالحات مما
أدى إلى تعزيز أعداد الطالب في ذات الفترة على الرغم من األثر السلبي للرسوم الحكومية على نسب التسجيل .وكذلك ،ارتفع متوسط إيرادات الرسوم
الدراسية لكل طالب من  13.296ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  13.390ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
الخصومات

تتألف الخصومات الممنوحة إلى الطالب في جميع مدارس الشركة وشركاتها التابعة باستثناء المدرستين الهنديتين من خصومات الدفع المبكر،
خصومات األشقاء ،خصومات الموظفين ،وغيرها من الخصومات التي يعتمد بعضها على أداء الطالب ،هذا وتمنح الشركة وشركاتها التابعة خصومات
استثنائية عند افتتاح مدارس جديدة مثلما حدث عند افتتاح مدارس ر ّواد إشبيليا والذي أثر في نتائج السنوات المالية 2017م و2018م.
ارتفعت الخصومات كنسبة مئوية من إجمالي الرسوم الدراسية من  %9.4في السنة المالية 2016م إلى  %10.0في السنة المالية 2017م حيث قامت
الشركة وشركاتها التابعة بتمديد فترة خصومات الدفع المبكر (من أسبوع إلى  4أسابيع) وذلك في ضوء التباطؤ االقتصادي في ذات الفترة كإجراء من
اإلدارة لتحفيز تسجيل الطالب لدى مدارس الشركة وشركاتها التابعة.
ارتفعت الخصومات كنسبة مئوية من إجمالي الرسوم الدراسية إلى  %11.7في السنة المالية 2018م نتيجة الخصومات التحفيزية المقدمة بالتزامن مع
االفتتاح الرسمي لمدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا وذلك لغرض تعزيز نسب التسجيل في المدارس الجديدة في الفترة ذاتها.
إيرادات رسوم النقل

تشمل إيرادات رسوم النقل خدمات النقل المقدمة للطالب ذات مسار واحد أو مسارين والتي تخص مدارس المناهج األهلية واألمريكية والبريطانية
والفرنسية .ال تقدم الشركة وشركاتها التابعة خدمات النقل بمدرسة الشرق األوسط الحديثة ذات المنهج الهندي.
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انخفضت إيرادات رسوم النقل تدريج ًيا من  12.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  10.8مليون ريال في السنة المالية 2017م ومن ثم إلى
 9.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض الطالب المسجلين في خدمة النقل بشكل عام من  4.202في السنة المالية 2016م إلى
 3.672في السنة المالية 2017م و 3.453في السنة المالية 2018م (بلغ متوسط اإليراد لكل طالب  2.900ريال سعودي 2.938 ،ريال سعودي ،و2.849
ريال سعودي في السنوات المالية 2016م ،و2017م ،و2018م ،على التوالي) .كما شكل االنخفاض المذكور انخفاض بنسب التسجيل للطالب في النقل من
 %19.9إلى  %18.7ومن ثم إلى  %18.0في السنوات المالية 2016م ،و2017م ،و2018م ،على التوالي.
( لودجلااااجلاإجمالي صافي اإليرادات بحسب المدرسة
2016م

2017م

2018م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

مدارس الر ّواد فرع االزدهار

90.416

89.404

82.483

()%1.1

()%7.7

()%4.5

مدارس الر ّواد فرع الروابي

45.294

45.266

39.683

()%0.1

()%12.3

()%6.4

مدارس الر ّواد فرع المنصورة

23.511

24.126

22.105

%2.6

()%8.4

()%3.0

مدارس الر ّواد فرع إشبيليا

-

5.751

15.990

ال ينطبق

%178.0

%0.0

مدارس الر ّواد فرع األندلس

9.051

11.249

11.300

%24.3

%0.4

%11.7

مدارس الفكر

9.458

9.299

9.124

()%1.7

()%1.9

()%1.8

مدارس نخبة الخرج

6.366

6.001

5.433

()%5.7

()%9.5

()%7.6

مدارس نخبة المصيف

3.282

2.925

-

()%10.9

()%100.0

%0.0

مدارس نخبة الخليج

4.618

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إجمالي املناهج األهلية

191.996

194.022

186.117

%1.1

()%4.1

()%1.5

مدارس العروبة العالمية

58.335

57.330

54.228

()%1.7

()%5.4

()%3.6

مدارس الشرق األوسط العالمية

33.061

31.912

31.745

()%3.5

()%0.5

()%2.0

إجمالي املناهج األمريكية
والبريطانية

91.396

89.242

85.973

()%2.4

()%3.7

()%3.0

مدارس الشرق األوسط الجديدة

29.254

28.940

26.118

()%1.1

()%9.8

()%5.5

مدارس الشرق األوسط الحديثة

16.094

16.279

16.747

%1.2

%2.9

%2.0

إجمالي املناهج الهندية

45.348

45.220

42.866

()%0.3

()%5.2

()%2.8

مدارس السليمانية العالمية

10.178

9.806

10.231

()%3.7

%4.3

%0.3

إجمالي املناهج الفرنسية

10.178

9.806

10.231

()%3.7

%4.3

%0.3

اإلجمالي

338.918

338.290

325.187

()%0.2

()%3.9

()%2.0

آالف الرياالت السعودية

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

اعتمدت وزارة التعليم في عام 2017م عبر شركة تطوير المباني برنامج تدرج لرفع كفاءة مباني المدارس األهلية المصممة ألغراض غير التعليمية حيث
يهدف البرنامج إلى تقييم وضع مباني المدارس األهلية المستأجرة غير المصممة ألغراض تعليمية ووضع خطة انتقالية لتصحيح وضعها باالنتقال إلى
مبان مصممة ألغراض تعليمية .ونظ ًرا إلى اعتماد خمس ( )5من مدارس الشركة على عدد من المباني المستأجرة غير المصممة ألغراض تعليمية فقد
ٍ
تم تقييمها وفق برنامج تدرج حيث تشمل مدارس السليمانية العالمية ومدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس
الفكر األهلية ومدرسة نخبة الخرج.
الرواد األهلية فرع االزدهار
مدارس
ّ

افتتحت مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار في العام 1995م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  6.125طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما مجموعه
 219فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م.
انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %1.1من  90.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  89.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م نتيجة النخفاض عدد الطالب من  5.228طالب إلى  4.616طالب بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام مما أثر سل ًبا على نسب التسجيل
في ذات الفترة .قابل ذلك ارتفاع في متوسط الرسوم الدراسية من  16.717ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  18.849ريال سعودي في السنة
المالية 2017م تماش ًيا مع زيادة في الرسوم الدراسية والتي أقرت في ذلك العام لبعض مدارس الشركة وشركاتها التابعة بالتزامن مع زيادات مماثلة من
قبل المدارس األهلية المنافسة .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %7.7إلى 82.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض
عدد الطالب من  4.616طالب إلى  4.241طالب نظ ًرا الستمرار التباطؤ االقتصادي بشكل عام والذي أثر بدوره على نسب التسجيل في المدارس.
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الرواد األهلية فرع الروابي
مدارس
ّ

افتتحت مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي في العام 1985م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  4.350طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما مجموعه
 147فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت الشركة باالستحواذ على مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي في السنة المالية 2008م2009/م.
استقر إجمالي صافي اإليرادات خالل السنة المالية 2016م والسنة المالية 2017م عند  45.3مليون ريال سعودي وذلك بالرغم من انخفاض عدد
الطالب من  3.629طالب إلى  3.179طالب حيث قابل ذلك ارتفاع في متوسط الرسوم الدراسية من  11.775ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى
 13.588ريال سعودي في السنة المالية 2017م .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %12.3إلى  39.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة ثبات الرسوم الدراسية على مستويات السنة السابقة مع انخفاض عدد الطالب من  3.179طالب إلى  2.807طالب ،بالتزامن مع استمرار التباطؤ
االقتصادي بشكل عام والذي أثر بدوره على نسب التسجيل في المدارس.
الرواد األهلية فرع المنصورة
مدارس
ّ

افتتحت مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة (تحت اسم مدارس النخبة فرع المنصورة) في العام 1995م وانتقلت إلى مبناها الجديد بإسم مدارس الرواد
األهلية فرع المنصورة في العام 2014م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  2.875طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما مجموعه  99فصلاً دراس ًيا
في السنة المالية 2018م .قامت الشركة باالستحواذ على مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة في العام 2008م (السنة المالية 2009م).
ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة %2.6من 23.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  24.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م نتيجة لزيادة عدد الطالب من  2.202طالب إلى  2.227طالب حيث أدت جملة من التحسينات الجوهرية على المباني والمعامل والتجهيزات من
المحافظة نسب ًيا على نسب التسجيل بالرغم من اآلثار السلبية للوضع االقتصادي العام .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %8.4إلى 22.1مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب من  2.227طالب إلى  2.052طالب بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام مما
أثر سل ًبا على نسب التسجيل في ذات الفترة.
الرواد فرع إشبيليا
مدارس
ّ

افتتحت الشركة مدارس الر ّواد فرع إشبيليا بشكل جزئي في العام 2017م بمدينة الرياض وذلك ابتدا ًء بالمنهج األهلي قسم البنات ،وبلغت الطاقة
االستيعابية للمدارس  4.375طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما مجموعه  72فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .من المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع بالكامل
خالل السنة السنة المالية 2019م وذلك عند االنتهاء من بناء المدارس األجنبية والتي ستنتج عن إضافة  2.700مقعد دراسي إلى الطاقة االستيعابية
بحيث تصل بالمجمل إلى  7.075طال ًبا وطالبة .ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %178.0من  5.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى
 16.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة الرتفاع عدد الطالب من  564طالب إلى  1.559طالب حيث تم افتتاح المدرسة بشكل رسمي
خالل الفترة ذاتها .قامت الشركة بتقديم خصومات تحفيزية للطالب في سنة االفتتاح من أجل تعزيز نسب التسجيل لكونها حديثة التأسيس.
الرواد األهلية فرع األندلس
مدارس
ّ

افتتحت مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس في العام 2004م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  1.600طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما مجموعه
 58فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت الشركة باالستحواذ على مدارس الر ّواد األهلية فرع األندلس في العام 2014م (السنة المالية 2015م).
ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %24.3من  9.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى11.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
نتيجة الرتفاع متوسط الرسوم الدراسية من  9.214ريال سعودي إلى  11.475ريال سعودي حيث أدت بعض التحسينات الجوهرية كرفع كفاءة المعلمين
والفصول والمعامل الدراسية والتعليم اإللكتروني من المحافظة على نسب التسجيل بشكل عام على الرغم من التباطؤ االقتصادي بشكل عام .استقر
إجمالي صافي اإليرادات عند  11.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
مدارس الفكر األهلية

افتتحت مدارس الفكر األهلية في العام 2003م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  980طال ًبا وطالبة (تمثل الطاقة الفعلية للمبنى،
عل ًما أن الطاقة االستيعابية المحددة من قبل برنامج تدرج هي  658طال ًبا وطالبة) مشكل ًة ما مجموعه  39فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت
الشركة باالستحواذ على مدارس الفكر األهلية في العام 2014م (السنة المالية 2015م) .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %1.7من  9.5مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  9.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة النخفاض عدد الطالب من  857طالب إلى  729طالب
بسبب الزيادة في الرسوم الدراسية بما نسبته  %10خالل ذات الفترة .وانخفض إجمالي صافي اإليرادات بشكل طفيف وذلك بنسبة  %1.9إلى 9.1مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب من  729طالب إلى  709طالب.
مبان غير تعليمية .قامت الشركة وشركاتها التابعة بإجراء
تعتبر مدرسة الفكر من المدارس المدرجة تحت برنامج تدرج بسبب وجود المدرسة في ٍ
التعديالت الالزمة على مبانيها حتى تزداد نسبة تحقيقها للمعايير المطلوبة (حققت مدرسة الفكر األهلية لمبانيها نسبة كفاءة  %81وقد تجاوزت نسبة
الكفاءة المطلوبة لفئتها وهي  %80كحد أدنى) .تنوي الشركة نقل مدرسة الفكر األهلية إلى مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق التعاقد مع مط ّور
عقاري لشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض يتم تطويره على مرحلتين .وتتوقع الشركة وشركاتها التابعة أن تبدأ عملية البناء في عام 2020م وأن
يبدأ تشغيل المدرسة للمرحلة األولى في العام الدراسي 2023م والتشغيل للمرحلة الثانية في عام 2024م (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة تفاصيل
الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).

119

مدارس النخبة التعليمية

افتتحت مدارس النخبة التعليمية في العام 1982م في الخرج وبلغت الطاقة االستيعابية للمدرسة  920طال ًبا وطالبة (تمثل الطاقة الفعلية للمبنى ،عل ًما أن
الطاقة االستيعابية المحددة من قبل برنامج تدرج هي  604طال ًبا وطالبة) مشكل ًة ما مجموعه  42فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت الشركة
وشركاتها التابعة باالستحواذ على مدارس نخبة الخرج األهلية في العام 2007م (السنة المالية 2008م) .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة %5.7
من  6.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  6.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م وبنسبة  %9.5إلى  5.4مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م نتيجة لالنخفاض التدريجي في عدد الطالب من  762طالب إلى  732طالب ومن ثم إلى  656طالب خالل فترة ثالث سنوات
المالية 2016م و2017م و2018م بسبب التباطؤ االقتصادي بشكل عام فضلاً عن وجود منافسة من المدارس األهلية المجاورة ،والجدير بالذكر أن الشركة
ً
عوضا عن المباني القديمة.
قامت باستئجار مبنى تعليمي جديد
مبان غير تعليمية .حققت مدرسة نخبة الخرج لمبانيها
تعتبر مدارس النخبة التعليمية من المدارس المدرجة تحت برنامج تدرج بسبب وجود المدرسة في ٍ
نسبة كفاءة  %67وقد تجاوزت نسبة الكفاءة المطلوبة لفئتها وهي  %60كحد أدنى .تنوي الشركة وشركاتها التابعة نقل مدرسة النخبة التعليمية التابعة إلى
مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق التعاقد مع مط ّور عقاري لشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض يتم تطويره على مرحلتين حيث
تتوقع الشركة أن تبدأ عملية البناء في عام 2020م وأن يبدأ تشغيل المدرسة للمرحلة األولى في العام الدراسي 2023م والتشغيل للمرحلة الثانية في عام
2024م (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة تفاصيل الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من
هذه النشرة).
مدارس نخبة المصيف األهلية

افتتحت مدارس نخبة المصيف األهلية في العام 1996م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  400طال ًبا وطالبة مشكلة ما مجموعه 34
فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2017م .قامت الشركة وشركاتها التابعة باالستحواذ على مدارس نخبة المصيف األهلية في العام 2006م (السنة المالية
2007م) .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %10.9من  3.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى 2.9مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م نتيجة النخفاض عدد الطالب من  328طالب إلى  280طالب .تزامنًا مع إعالن الشركة نيتها في إقفال المدارس في العام الدراسي التالي،
وفي السنة المالية 2018م ،تم إقفال المدارس ونقل بعض الطالب إلى مدارس الر ّواد فرع إشبيليا تماش ًيا مع سياسة الشركة وشركاتها التابعة في التحول
نحو المباني التعليمية المملوكة.
مدارس نخبة الخليج األهلية

افتتحت مدارس نخبة الخليج األهلية في العام 1998م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  700طالبة مشكل ًة ما مجموعه  50فصلاً
دراس ًيا في السنة المالية 2016م .قامت الشركة وشركاتها التابعة باالستحواذ على مدارس نخبة الخليج األهلية في العام 2007م (السنة المالية 2008م).
بلغ إجمالي صافي اإليرادات  4.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م .تم نقل مدارس نخبة الخليج األهلية (والتي تم إقفالها في السنة المالية
2017م) إلى مجمع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا حيث منحت الشركة وشركاتها التابعة جميع الطالب المنتقلين إلى المجمع الجديد في حي إشبيليا حس ًما
إضاف ًيا على رسوم المجمع الجديد بحيث ال يترتب عليهم أعباء إضافية نتيجة هذا االنتقال.
مدارس العروبة العالمية

افتتحت مدرسة العروبة العالمية في العام 1998م في مدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدرسة  3.550طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما مجموعه 141
فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت الشركة وشركاتها التابعة باالستحواذ على شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية في العام 2014م
(السنة المالية 2015م) .انخفض إجمالي صافي إيرادات مدرسة العروبة بنسبة  %1.7من  58.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى 57.3
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م ومن ثم إلى  54.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة النخفاض عدد الطالب من 3.526
طالب إلى  3.298طالب وذلك بالتزامن مع ارتفاع رسوم المرافقين ،والذي أدى إلى انخفاض نسب التسجيل خالل الثالث سنوات المالية 2016م2017 ،م،
2018م.
مدارس الشرق األوسط العالمية

افتتحت مدرسة الشرق األوسط العالمية في العام 1998م في مدينة الرياض حيث تبلغ الطاقة االستيعابية للمدرسة  2.060طال ًبا وطالبة (تمثل الطاقة
الفعلية للمبنى ،عل ًما أن الطاقة االستيعابية المحددة من قبل برنامج تدرج هي  1.791طال ًبا وطالبة) مشكل ًة ما مجموعه  118فصلاً دراس ًيا في السنة
المالية 2018م .قامت الشركة وشركاتها التابعة باالستحواذ على مدارس الشرق األوسط العالمية في العام 2014م (السنة المالية 2015م) .انخفض
إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %3.5من  33.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  31.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
نتيجة النخفاض عدد الطالب من  2.229طالب إلى  2.135طالب وذلك بالتزامن مع ارتفاع رسوم المرافقين مما أدى بالتالي إلى انخفاض نسب التسجيل
في ذات الفترة .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %0.5إلى  31.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض عدد الطالب من
 2.135طالب إلى  2.114طالب لذات السبب المذكور.
مبان غير تعليمية .حققت مدرسة الشرق
تعتبر مدارس الشرق األوسط العالمية من المدارس المدرجة تحت برنامج تدرج بسبب وجود المدرسة في ٍ
األوسط العالمية نسب كفاءة اقل من نسبة الكفاءة المخصصة لفئتها وهي ٍ %80
كحد أدنى .تنوي الشركة نقل مدرسة الشرق األوسط العالمية إلى مبنى
مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق التعاقد مع مط ّور عقاري لشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض ،حيث تتوقع الشركة أن تبدأ عملية البناء
في عام 2019م وأن يبدأ تشغيل المدرسة في عام 2020م (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة تفاصيل الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج في
القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
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مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

افتتحت مدرسة الشرق األوسط الجديدة في العام 2008م في مدينة الرياض بلغت الطاقة االستيعابية للمدرسة  4.660طال ًبا وطالبة (تمثل الطاقة الفعلية
للمبنى ،عل ًما أن الطاقة االستيعابية المحددة من قبل برنامج تدرج هي  1.425طال ًبا وطالبة) مشكل ًة ما مجموعه  225فصلاً دراس ًيا في السنة المالية
2018م .قامت الشركة وشركاتها التابعة باالستحواذ على مدارس الشرق األوسط الجديدة في العام 2014م (السنة المالية 2015م) .انخفض إجمالي
صافي اإليرادات بنسبة  %1.1من  29.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  28.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م ومن ثم
إلى  26.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة التذبذب في عدد الطالب خالل فترة الثالث سنوات المالية 2016م ،و2017م ،و2018م.
الجدير بالذكر أن تسجيل الطالب في مدارس المنهج الهندي تختلف عن باقي المناهج بحيث يتم التسجيل بشكل شهري بما يتوافق مع المدارس الهندية
بشكل عام وبالتالي قد تتذبذب اعداد الطالب من شهر آلخر خالل نفس العام الدراسي .كما أدت الزيادة في رسوم المرافقين إلى التذبذب في عدد
الطالب خالل ذات الفترة.
مبان غير تعليمية .حققت مدرسة الشرق األوسط
تعتبر مدرسة الشرق األوسط الجديدة من المدارس المدرجة تحت برنامج تدرج بسبب وجودها في ٍ
الجديدة نسب كفاءة أقل من نسبة الكفاءة المخصصة لفئتها (وهي ٍ %80
كحد أدنى) .تنوي الشركة نقل مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية إلى
مبنى مجهز ألغراض تعليمية وذلك عن طريق التعاقد مع مط ّور عقاري لشراء أرض وبناء مبنى تعليمي بمدينة الرياض وتتوقع الشركة وشركاتها التابعة أن
تبدأ عملية البناء في تاريخ 2019/08/01م وأن يبدأ تشغيل المدرسة في العام الدراسي 2023م (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة تفاصيل الخطة
االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

افتتحت مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية في العام 2012م بمدينة الرياض وبلغت الطاقة االستيعابية للمدارس  3.550طال ًبا وطالبة مشكل ًة ما
مجموعه  142فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت الشركة باالستحواذ على مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية في العام 2014م (السنة
المالية 2015م) .ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %1.2من  16.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى 16.3مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2017م نتيجة االرتفاع في عدد الطالب من  2.557طالب إلى  2.684طالب والذي قوبل بانخفاض في متوسط الرسوم الدراسية من
 6.294ريال سعودي إلى  6.065ريال سعودي خالل الفترة ذاتها .كما ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %2.9إلى  16.7مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م نتيجة ارتفاع عدد الطالب من  2.684إلى  2.887وذلك بالتزامن مع الحصول على رخصة لمزاولة تدريس الفصول الثانوية وفتح
فصول دراسية إضافية خالل العام.
مدارس السليمانية العالمية

افتتحت مدارس السليمانية العالمية في العام 2004م بمدينة الرياض بلغت الطاقة االستيعابية للمدرسة  880طال ًبا وطالبة (تمثل الطاقة الفعلية للمبنى،
عل ًما أن الطاقة االستيعابية المحددة من قبل برنامج تدرج هي  642طال ًبا وطالبة) مشكل ًة ما مجموعه  44فصلاً دراس ًيا في السنة المالية 2018م .قامت
الشركة باالستحواذ على مدارس السليمانية العالمية في العام 2014م (السنة المالية 2015م) .انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %3.7من 10.2
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  9.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م بسبب انخفاض عدد الطالب من  750طالب إلى 735
طالب بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام .ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %4.3إلى  10.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة ارتفاع عدد الطالب من  735طالب في السنة المالية 2017م إلى  762طالب في السنة المالية 2018م نتيجة خروج بعض المدارس المنافسة مما
أدى إلى تعزيز عدد الطالب في ذات الفترة على الرغم من األثر السلبي الرتفاع الرسوم الحكومية على عدد الطالب في المدرسة ذاتها.
مبان غير تعليمية .حققت مدرسة السليمانية العالمية
تعتبر مدرسة السليمانية العالمية من المدارس المدرجة تحت برنامج تدرج بسبب وجود المدرسة في ٍ
نسب كفاءة اقل من نسبة الكفاءة المخصصة لفئتها وهي ٍ %80
كحد أدنى .تنوي الشركة نقل مبنى مدارس السليمانية العالمية إلى مبنى شاغر يقع بمجمع
مدارس الر ّواد األهلية بحي االزدهار وتتوقع الشركة أن تتم عملية االنتقال بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2019م2020/م (ولمزيد من التفاصيل،
الرجاء مراجعة تفاصيل الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
( لودجلااااجلاالخصومات
آالف الرياالت السعودية

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

()%6.7

()%0.1
()%1.9

2016م

2017م

2018م

خصم الموظفين

12.855

13.745

12.821

%6.9

خصم األشقاء

9.239

9.032

8.889

()%2.2

()%1.6

خصم إفتتاح مدارس ر ّواد إشبيليا

-

-

4.740

ال ينطبق

ال ينطبق

%0.0

خصم االدارة

2.094

2.633

3.014

%25.8

%14.5

%20.0

خصم الدفع المبكر

1.418

2.354

2.641

%65.9

%12.2

%36.5

خصومات أخرى

3.640

3.741

4.040

%2.8

%8.0

%5.4

االجمالي

29.246

31.505

36.145

%7.7

%14.7

%11.2

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

121

خصم الموظفين

تعطى خصومات الموظفين لموظفي الشركة حيث يحصل الموظفون المؤهلون على خصومات تتراوح ما بين  %50و %80بشكل أساسي بنا ًء على عدد
سنوات الخدمة للموظف باإلضافة إلى بعض المعايير األخرى .إرتفع خصم الموظفين بنسبة  %6.9من  12.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2016م الى  13.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة زيادة الخصومات المرتبطة بموظفي مدارس العروبة .إنخفض خصم الموظفين في
السنة المالية 2018م بنسبة  %6.7الى  12.8مليون ريال سعودي نتيجة األثر السلبي لرسوم المرافقين مما أدى بالتالي إلى االنخفاض في عدد التابعين
بشكل عام.
خصم األشقاء

تقوم اإلدارة بمنح خصومات لألشقاء اإلضافيين للطالب الملتحقين بحيث يحصل كل شقيق إضافي على خصم  .%10إنخفض خصم األشقاء بنسبة نمو
سنوي مركب  %1.9من  9.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م و 9.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  8.9مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م بالتزامن مع إنخفاض أعداد الطالب في نفس الفترة.
رواد إشبيليا
خصم افتتاح مدارس ّ

قامت الشركة وشركاتها التابعة بمنح خصومات عند إفتتاح مدارس ر ّواد إشبيليا وذلك لغرض تحفيز التسجيل في المدرسة المذكورة .بلغت تلك
الخصومات  4.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
خصم اإلدارة

تتعلق خصومات االدارة بالخصومات المقدمة من قبل مدراء المدارس والمدراء التنفيذيين بما في ذلك المدير التنفيذي حيث يتم وضع الميزانية
للخصومات المذكورة من قبل اإلدارة بشكل سنوي .إرتفعت الخصومات الممنوحة من قبل اإلدارة بنسبة نمو سنوي مركب  %20.0من  2.1مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2016م الى  2.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م الى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة
الخصومات اإلضافية المقدمة في ضوء التباطؤ العام في االقتصاد وذلك كشكل من أشكال الدعم لآلباء واألمهات.
خصم الدفع المبكر

تقوم اإلدارة بمنح  %5من الرسوم السنوية كخصومات عند سداد الرسوم السنوية كاملة قبل بداية السنة االكاديمية .ارتفعت الخصومات بنسبة نمو سنوي
مركب  %36.5من  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م الى  2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م ومن ثم إلى  2.6مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2018م بسبب تمديد فترة الدفع المبكر للحصول على الخصم من أسبوع الى أربعة أسابيع خالل السنة المالية 2017م و2018م.
خصومات أخرى

تتعلق الخصومات األخرى بالخصومات المتنوعة المقدمة للطالب وتشمل بشكل رئيسي خصومات ممنوحة لألداء المتميز وحفظة القرآن الكريم .بلغت
تلك الخصومات  3.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م و 3.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م و 4.0مليون ريال سعودي في
السنة المالية 2018م.
تكلفة اإليرادات

( لودجلااااجلاتكلفة اإليرادات
آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

155.320

151.878

158.998

()%2.2

%4.7

%1.2

إيجارات

29.147

28.619

29.631

()%1.8

%3.5

%0.8

استهالك واستنفاذ

16.942

14.503

13.143

()%14.4

()%9.4

()%11.9

رسوم استقدام وتعقيب

4.354

4.365

7.215

%0.3

%65.3

%28.7

مرافق عامة

4.462

4.524

3.780

%1.4

()%16.4

()%8.0

مطبوعات وقرطاسية

4.596

4.192

3.308

()%8.8

()%21.1

()%15.2

مصروفات سيارات

2.136

2.930

1.947

%37.2

()%33.5

()%4.5

مصروفات صيانة ونظافة

3.095

2.372

1.749

()%23.4

()%26.3

()%24.8

مصروفات أنشطة طالبية

3.451

3.233

1.682

()%6.3

()%48.0

()%30.2

أخرى

4.622

4.103

2.727

()%11.2

()%33.6

()%23.0
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آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

إجمالي تكلفة اإليرادات

228.127

220.720

224.179

()%3.2

%1.6

()%0.9

متوسط عدد املعلمني

2.580

2.558

2.436

()22

()122

()144

متوسط الرواتب الشهرية لكل معلم
بالريال السعودي (أساسي وبدالت)

2.655

2.689

2.925

34

237

271

متوسط اإليراد لكل معلم (ريال
سعودي)

126.641

128.031

129.453

1.390

1.423

2.812

نسبة التغير

كنسبة مئوية من صايف اإليرادات
رواتب وأجور ومزايا موظفني

%45.8

%44.9

%48.9

()0.9

4.0

3.1

إيجارات

%8.6

%8.5

%9.1

()0.1

0.7

0.5

استهالك واستنفاذ

%5.0

%4.3

%4.0

()0.6

()0.3

()1.0

رسوم استقدام وتعقيب

%1.3

%1.3

%2.2

0.0

0.9

0.9

مرافق عامة

%1.3

%1.3

%1.2

0.0

()0.2

()0.2

مطبوعات وقرطاسية

%1.4

%1.2

%1.0

()0.1

()0.2

()0.3

مصروفات سيارات

%0.6

%0.9

%0.6

0.2

()0.3

()0.0

مصروفات صيانة ونظافة

%0.9

%0.7

%0.5

()0.2

()0.2

()0.4

مصروفات أنشطة طالبية

%1.0

%1.0

%0.5

()0.1

()0.4

()0.5

أخرى

%1.4

%1.2

%0.8

()0.2

()0.4

()0.5

اإلجمالي

%67.3

%65.2

%68.9

()2.0

3.6

1.6
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رواتب وأجور ومزايا موظفين

تتعلق الرواتب واألجور ومزايا الموظفين (بدل سكن ،تأمين طبي ،نهاية خدمة ،إلخ) بمرتبات المعلمين والمشرفين ومدراء المدارس والعمال والسائقين.
انخفضت الرواتب واألجور بنسبة  %2.2من  155.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  151.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
(من  %45.8إلى  %44.9كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) حيث قامت اإلدارة بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة لبعض المدارس األجنبية (مدارس
الشرق األوسط العالمية ومدارس العروبة العالمية) في السنة المالية 2016م والتي تم االستحواذ عليها في عام 2014م (السنة المالية 2015م) مما أدى
إلى تعزيز مخصص نهاية الخدمة بمبالغ إضافية غير متكررة في ذات الفترة .كما قوبل انخفاض متوسط عدد المعلمين من  2.580معلم إلى  2.558معلم
بارتفاع طفيف في متوسط الرواتب الشهرية لكل معلم من  2.655ريال سعودي إلى  2.689ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت الرواتب واألجور ومزايا الموظفين بنسبة  %4.7إلى  159.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %48.9كنسبة مئوية من صافي
اإليرادات) وذلك بالتزامن مع رفع الدعم المدفوع من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عن بعض المعلمين حيث قامت اإلدارة بتغطية الدعم المقطوع
بشكل كامل وذلك للموظفين الذين أتموا فترة الدعم ( 60شه ًرا) في السنة المالية 2018م .يجدر بالذكر بأنه تم إيقاف الدعم المقدم من صندوق تنمية
الموارد البشرية للمعلمين السعوديين الذين يتم تعيينهم من  1سبتمبر 2017م باإلضافة إلى انتهاء عدد  372من المعلمين الذين أتموا فترة الـ 60شه ًرا في
السنة المالية 2018م مما أدى إلى ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية لكل معلم من  2.689ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  2.925ريال سعودي
في السنة المالية 2018م .باإلضافة إلى ذلك ،تم دفع مبلغ غير متكرر بمبلغ مليون ريال كمكافأة نهاية خدمة ألحد المدراء التفيذيين لمدرسة العروبة عند
انتهاء فترة الخدمة للشخص المذكور وذلك بحسب العقد المبرم مع الشركة التابعة.
قدمت حكومة المملكة العربية السعودية دع ًما للمدارس الخاصة بموجب األمر الملكي رقم ( )121والذي يختص بسعودة وظائف التعليم األهلي وزيادة
االستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس األهلية ،وذلك من خالل وضع حد أدنى للراتب ليبدأ من  5600ريال سعودي بحيث يساهم صندوق
تنمية الموارد البشرية بنسبة معينة من الراتب لمدة خمس سنوات وبالتالي يتم دعم المستفيد بمبلغ وقدره  2500ريال سعودي لمدة ستين شه ًرا.
إيجارات

تتعلق اإليجارات بتكلفة إيجارات المدارس والوحدات السكنية المتعلقة بسكن الموظفين المستأجرة من قبل الشركة وشركاتها التابعة .كما ترتبط هذه
اإليجارات بمعظم مباني وأراضي الشركة وشركاتها التابعة فيما عدا مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي ،ومدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة ،ومدارس
الر ّواد فرع إشبيليا ومدارس الر ّواد فرع األندلس حيث تمتلك الشركة هذه المباني بالكامل.
انخفضت اإليجارات بنسبة %1.8من  29.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  28.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م (من
 %8.6إلى  %8.5كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) وذلك بسبب إغالق مدارس نخبة الخليج بالتزامن مع انتقال الطالب بشكل جزئي إلى مدارس الر ّواد
فرع إشبيليا المملوكة بالكامل للشركة.
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ارتفعت اإليجارات بنسبة  %3.5إلى  29.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %9.1كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بشكل رئيس نتيجة زيادة
اإليجار المتعلق بمجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار من  6.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  8.0مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م وذلك عند تجديد العقد مع جمعية البر الخيرية .تمتلك جمعية البر الخيرية والمركز الخيري لتحفيظ القرآن الكريم ما نسبته %30( %60
لكل منهما) من أراضي مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار حيث تقوم الشركة باستئجار هذه األرض من كال الجمعيتين من خالل عقد لمدة  20سنة
لكل عقد على حدة (انتهى العقد المرتبط بجمعية البر الخيرية في السنة المالية 2018م) (ولمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة
وشركاتها التابعة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 6-12ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
استهالك واستنفاذ

يرتبط مصروف االستهالك واالستنفاذ باستهالك المباني واإلنشاءات ،واألثاث والمفروشات ،والمعدات واألجهزة الكهربائية ،ووسائل النقل واالنتقال.
انخفض مصروف االستهالك واالستنفاذ بنسبة %14.4من  16.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  14.5مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م (من  %5.0إلى  %4.3كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) نتيجة استنفاذ فترات اإلهالك لبعض األصول لمدارس الشرق األوسط العالمية
(بما في ذلك األصول التابعة للمدارس ذات المناهج الهندية واألمريكية والبريطانية والفرنسية).
انخفض مصروف االستهالك واالستنفاذ بنسبة  %9.4إلى  13.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة تعديل العمر اإلنتاجي للمباني (من
 33سنة إلى  50سنة) والمركبات (من  5سنوات إلى  10سنوات) .ترى الشركة وشركاتها التابعة بناء على تقارير فنية متخصصة أن استخدام المباني
والمركبات عادة ما يكون أقل مقارنة مع األصول المماثلة التي تعمل في قطاعات أخرى حيث ال تستخدم هذه األصول لفترة طويلة نسبيا وذلك لمدة 4-3
أشهر في السنة (في فترة الصيف والعطل السنوية األخرى) .وعلى هذا النحو ،تقل احتمالية تعرض هذه األصول لنفس مستويات اإلهالك .نتيجة لألسباب
المذكورة ،انخفض مصروف االستهالك واالستنفاذ كنسبة مئوية من صافي اإليرادات إلى  %4.0خالل نفس الفترة.
رسوم استقدام وتعقيب

تتعلق رسوم االستقدام والتعقيب بشكل رئيس بمصاريف اإلقامة والتأشيرات للمعلمين والسائقين والعاملين غير السعوديين .ارتفعت رسوم االستقدام والتعقيب
بنسبة نمو سنوي مركب %28.7من  4.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م و2017م إلى  7.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م (من
 %1.3في السنة المالية 2016م و2017م إلى  %2.2في السنة المالية 2018م كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب رسوم رخصة العمل الجديدة والتي
طبقت بداية من العام 2018م حيث أثر االرتفاع المذكور في جملة المصاريف بأثر رجعي (تم التعارف عليه بـ "استحقاقات فاتورة العمل المجمعة").
مرافق عامة

ترتبط تكاليف المرافق العامة بتكاليف المياه والكهرباء لمنشآت الشركة وشركاتها التابعة .انخفضت تكاليف المرافق العامة بنسبة نمو سنوي مركب
 %8.0من  4.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م و2017م إلى  3.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م (من  %1.3في السنة المالية
2016م و2017م إلى  %1.2في السنة المالية 2018م كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) نتيجة مبادرات الشركة وشركاتها التابعة لضبط أوجه اإلنفاق
لمصاريف المرافق (كتغيير مصابيح المدارس إلى أنواع أقل استهالكا للكهرباء ( ))LEDوذلك في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط سعر الكهرباء على نطاق
المملكة العربية السعودية خالل ذات الفترة باإلضافة إلى أثر اغالق مدارس نخبة المصيف ومدارس نخبة الخليج.
مطبوعات وقرطاسية

اﻧﺧﻔﺿت ﻣﺻﺎريف المطبوعات والقرطاسية بنسبة %8.8ﻣن  4.6ﻣﻟيون ريال سعودي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟية 2016م إلى  4.2ﻣﻟيون ريال سعودي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟية 2017م (من  %1.4إلى  %1.2كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) ﺗﻣﺎشياً ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض عدد اﻟطﻼب بشكل عام خالل ذات الفترة .اﻧﺧﻔﺿت
ﻣﺻﺎريف المطبوعات والقرطاسية بنسبة %21.1إلى  3.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %1.0كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) وذلك
بسبب اﻧﺧﻔﺎض إضافي في عدد الطالب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى السياسة التي انتهجتها اإلدارة لضبط أوجه االنفاق.
مصروفات سيارات

ارتفعت مصروفات السيارات بنسبة  %37.2من  2.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  2.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
(من  %0.6إلى  %0.9كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب احتياج بعض سيارات الشركة وشركاتها التابعة لصيانات إضافية .انخفضت مصروفات
السيارات بنسبة  %33.5إلى  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %0.6كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) نتيجة انخفاض إيجار الحافالت
بشكل عام بالتزامن مع انخفاض أعداد الطالب .كما قامت الشركة وشركاتها التابعة بإعادة هيكلة خطوط النقل في ذات الفترة مما أدى إلى زيادة كفاءة
وسائل النقل والذي نتج عنه استخدام وسائل نقل أقل نسب ًيا مع رفع متوسط عدد الطالب لكل وسيلة نقل أو مركبة.
مصروفات صيانة ونظافة

تتعلق مصروفات الصيانة والنظافة بالصيانة الدورية (وذلك بحسب الحاجة) وتنظيف المباني والمنشآت الدراسية .اﻧﺧﻔﺿت ﻣﺻروﻓﺎت الصيانة
والنظافة بنسبة  %23.4ﻣن  3.1ﻣﻟيون ريال سعودي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎلية 2016م إلى  2.4ﻣﻟيون ريال سعودي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎلية 2017م (من  %0.9إلى %0.7
كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) وذلك لوجود مصروفات غير متكررة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎلية 2016م متعلقة بإصالحات إضافية تمت بمدارس اﻟﻌروبة ﺑﻧﺎء
على طلب المديرية العامة للدفاع اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺑﻟدية حيث بلغت تكلفة هذه اإلصالحات  600ألف ريال ﺳﻌودي.
انخفضت مصروفات الصيانة والنظافة بنسبة  %26.3إلى  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %0.5كنسبة مئوية من صافي اإليرادات)
وذلك بالتزامن مع تولي شركة الر ّواد للخدمات المساندة للقيام بأعمال الصيانة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى السياسة التي انتهجتها اإلدارة لضبط أوجه االنفاق لكل
مدرسة مع رفع كفاءة أعمال الصيانة وذلك من خالل عمليات التدقيق والمراجعة المستمرة.
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مصروفات أنشطة طالبية

تتعلق األنشطة الطالبية بالفعاليات المدرسية والرحالت للطالب ،مثل الدورات الرياضية واألنشطة الالصفية والرحالت الميدانية التي تتم طوال العام
الدراسي .انخفضت مصروفات األنشطة بنسبة  %6.3من  3.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  3.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م بسبب االنخفاض في عدد الطالب .انخفضت مصروفات األنشطة بنسبة  %48.0إلى  1.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة السياسة التي انتهجتها اإلدارة لضبط أوجه االنفاق ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة مما أدى إلى انخفاض األنشطة بشكل عام .نتيجة لذلك ،انخفضت مصاريف
األنشطة الطالبية كنسبة مئوية من صافي اإليرادات من  %1.0في السنوات المالية 2016م و2017م إلى  %0.5في السنة المالية 2018م.
المصروفات األخرى

تشمل المصروفات األخرى رسوم االعتماد األكاديمي ومصاريف التدريب وبرامج الحاسب اآللي وتقنية المعلومات والتأمين الطبي .انخفضت المصروفات
األخرى بنسبة  %11.2من  4.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  4.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م (من  %1.4إلى %1.2
كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب انخفاض تكاليف التدريب تماش ًيا مع ضبط المصاريف التي اعتمدتها اإلدارة في ذات الفترة.
اﻧﺧﻔضت المصروفات األخرى بنسبة  %33.6إلى  2.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %0.8كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) وذﻟك
نتيجة وجود ﻣﺻروﻓﺎت غير متكررة بقيمة  440ألف ريال سعودي متعلقة ﺑﻣوﻟدات كهربائية تم استئجارها إلمداد مدارسة رواد إشبيليا بالكهرباء وذلك
عند االفتتاح الجزئي للمدرسة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ 2017م .كما اقترن ذلك بانخفاض رسوم التراخيص لغرض جودة التعليم ( ISOو )AIAAمن  339ألف ريال سعودي
في السنة المالية 2016م إلى  147آلف في السنة المالية 2017م حيث تم تجديدها في السنة المالية 2017م (تتراوح مدة سريان الرخص المذكورة لمدة
 5-3سنوات) .باإلضافة إلى ذلك ،انخفضت مصاريف الخدمات الطبية (بخالف تكاليف التأمين الطبي) وذلك مع انخفاض عدد المستفيدين في ذات
الفترة بسبب انخفاض متوسط عدد الموظفين.
منح وإعانات حكومية

( لودجلااالاجلامنح وإعانات الحكومية
التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

إعانات وزارة التعليم

1.035

512

865

()%50.5

%68.9

()%8.6

إيرادات منح حكومية مؤجلة

549

571

594

%4.0

%4.0

%4.0

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

579

314

235

()%45.8

()%25.2

()%36.3

إجمالي اإلعانات واملنح

2.163

1.398

1.694

()%35.4

%21.2

()%11.5

آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م

تتكون المنح واإلعانات الحكومية من (أ) إعانات وزارة التعليم حيث يتم تخصيص إعانة لكل مدرسة أهلية وذلك بحسب معايير مسبقة تحددها الوزارة
كتجهيزات المدرسة وعدد الطالب ،وغيرها من المعايير (ب) إيرادات منح حكومية مؤجلة تتعلق بتمويل ممنوح من وزارة المالية (قرض حسن) يتم حساب
اإليرادات المؤجلة المصاحبة للقرض الحسن من الفروقات مابين القيمة الواقعية للتمويل مع األخذ في الحسبان الخصم المستقبلي ومابين المحصل من
التمويل كمنح حكومية مؤجلة بحيث يتم توزيع اإليرادات على مدة التمويل و(ج) دعم صندوق تنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بجزء من الرواتب المدفوعة
للموظفين اإلداريين السعوديين والذي تم إيقافه بالتزامن مع رفع الدعم الحكومي عن الصندوق.
ترتبط إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية بالمبالغ المستردة من الصندوق حيث يتم دفع الرواتب لبعض الوظائف اإلدارية ومن ثم إسترجاعها من
الصندوق بعكس الرواتب المدفوعة للمعلمين حيث يتم دفعها مباشرة من الصندوق .انخفضت هذه اإلعانات بنسبة نمو سنوي مركب  %36.3من  579ألف
ريال سعودي في السنة المالية 2016م و 314ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  235ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م بالتزامن
مع رفع الدعم الحكومي عن الصندوق خالل السنة المالية 2017م.
انخفضت المنح واإلعانات الحكومية بنسبة  %35.4من  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2017م قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى  1.7مليون ريال سعودي في 2018م نتيجة التغيرات في إعانات وزارة التعليم والتي عادة ما يتم احتسابها بشكل
تقديري وبالتالي يصعب التنبؤ بها خالل فترة معينة.
مجمل الربح

( لودجلااالاجلامجمل الربح بحسب المدرسة
2016م

2017م

2018م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

مدارس الر ّواد فرع االزدهار

31.925

32.435

27.181

%1.6

()%16.2

()%7.7

مدارس الر ّواد فرع الروابي

17.306

19.621

14.803

%13.4

()%24.6

()%7.5

آالف الرياالت السعودية
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2016م

2017م

2018م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

مدارس الر ّواد فرع المنصورة

7.679

8.072

7.015

%5.1

()%13.1

()%4.4

مدارس الر ّواد فرع إشبيليا

-

1.187

3.531

ال ينطبق

%197.5

()%100.0

مدارس الر ّواد فرع األندلس

()61

2.619

2.718

()%4382.0

%3.8

()%100.0

مدارس الفكر

230

284

631

%23.8

%121.8

%65.7

مدارس نخبة الخرج

()142

216

180

()%251.7

()%16.8

ال ينطبق

مدارس نخبة المصيف

153

361

-

%136.2

()%100.0

%0.0

مدارس نخبة الخليج

485

-

-

()%100.0

ال ينطبق

ال ينطبق

املناهج األهلية

57.574

64.795

56.057

%12.5

()%13.5

()%1.3

مدارس العروبة العالمية

22.779

23.345

20.340

%2.5

()%12.9

()%5.5

مدارس الشرق األوسط العالمية

11.765

11.819

11.747

%0.5

()%0.6

()%0.1

املناهج األمريكية والبريطانية

34.544

35.164

32.087

%1.8

()%8.8

()%3.6

مدارس الشرق األوسط الجديدة

11.125

10.513

8.261

()%5.5

()%21.4

()%13.8

مدارس الشرق األوسط الحديثة

5.080

4.085

3.710

()%19.6

()%9.2

()%14.5

املناهج الهندية

16.204

14.598

11.970

()%9.9

()%18.0

()%14.1

مدارس السليمانية العالمية

2.469

2.766

3.041

%12.1

%9.9

%11.0

املناهج الفرنسية

2.469

2.766

3.041

%12.1

%9.9

%11.0

منح وإعانات حكومية

2.163

1.398

1.694

()%35.4

%21.2

()%11.5

شركة الر ّواد للخدمات المساندة

-

245

()2.148

ال ينطبق

()%976.7

%0.0

مجمل الربح

112.954

118.967

102.702

%5.3

()%13.7

()%4.6

آالف الرياالت السعودية

هامش الربح
املناهج األهلية

%30.0

%33.4

%30.1

3.4

()3.3

0.1

املناهج األمريكية والبريطانية

%37.8

%39.4

%37.3

1.6

()2.1

()0.5

املناهج الهندية

%35.7

%32.3

%27.9

()3.4

()4.4

()7.8

املناهج الفرنسية

%24.3

%28.2

%29.7

4.0

1.5

5.5

اإلجمالي

%32.7

%34.7

%31.1

2.1

()3.7

()1.6

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

( لودجلااالاجلاإجمالي الربح التشغيلي ما قبل اإليجار واإلهالك
2016م

2017م

2018م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

مدارس الر ّواد فرع االزدهار

45.015

44.953

39.172

()%0.1

()%12.9

()%6.7

مدارس الر ّواد فرع الروابي

20.829

22.001

16.383

%5.6

()%25.5

()%11.3

مدارس الر ّواد فرع المنصورة

12.076

12.359

10.159

%2.3

()%17.8

()%8.3

مدارس الر ّواد فرع إشبيليا

-

1.729

5.982

ال ينطبق

%246.1

ال ينطبق

مدارس الر ّواد فرع األندلس

1.494

4.317

4.083

%188.9

()%5.4

%65.3

مدارس الفكر

3.548

3.907

4.302

%10.1

%10.1

%10.1

مدارس نخبة الخرج

933

1.215

1.250

%30.3

%2.8

%15.8

مدارس نخبة المصيف

981

782

-

()%20.3

()%100.0

ال ينطبق

مدارس نخبة الخليج

1.172

-

-

()%100.0

ال ينطبق

ال ينطبق

آالف الرياالت السعودية
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2016م

2017م

2018م

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

املناهج األهلية

86.048

91.263

81.331

%6.1

()%10.9

()%2.8

مدارس العروبة العالمية

32.856

32.087

28.095

()%2.3

()%12.4

()%7.5

مدارس الشرق األوسط العالمية

15.385

14.399

14.491

()%6.4

%0.6

()%2.9

املناهج األمريكية والبريطانية

48.241

46.486

42.586

()%3.6

()%8.4

()%6.0

مدارس الشرق األوسط الجديدة

16.942

15.457

13.250

()%8.8

()%14.3

%13.1

مدارس الشرق األوسط الحديثة

10.762

9.896

9.566

()%8.0

()%3.3

%6.1

املناهج الهندية

27.704

25.354

22.816

()%8.5

()%10.0

()%9.2

مدارس السليمانية العالمية

3.669

3.811

4.129

%3.9

%8.3

%6.1

املناهج الفرنسية

3.669

3.811

4.129

%3.9

%8.3

%6.1

إجمالي الربح التشغيلي ما قبل اإليجار
واإلهالك

165.662

166.913

150.862

%0.8

()%9.6

()%4.6

آالف الرياالت السعودية

التتضمن المعلومات المذكورة إجمالي الربح التشغيلي ما قبل اإليجار واإلهالك لإلدارة العامة.

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

ارتفع مجمل الربح بنسبة  %5.3من  113.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  119.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
انخفاض الرواتب وما في حكمها ( 3.4مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى انخفاض إهالك األصول من  16.9مليون ريال سعودي إلى  14.5مليون ريال
سعودي مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح اإلجمالي من  ٪32.7إلى  ٪34.7خالل الفترة ذاتها.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %13.7من  119.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  102.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة ارتفاع الرواتب وما في حكمها من  151.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  159.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م،
باإلضافة إلى الزيادة في رسوم االستقدام والتعقيب من  4.4مليون ريال سعودي إلى  7.2مليون ريال سعودي في ذات الفترة والذي صوحب بانخفاض
صافي اإليرادات من  338.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  325.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م .وقد أدت العوامل
المذكورة آن ًفا إلى انخفاض هامش الربح اإلجمالي إلى  %31.1في السنة المالية 2018م.
المناهج األهلية

ارتفع مجمل الربح بنسبة  %12.5من  57.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  64.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية للمدارس األهلية ،وباألخص مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار ومدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي ،بالتزامن مع جملة
التعديالت على الرسوم الدراسية من قبل بعض المدارس األهلية المنافسة المجاورة .أدى ذلك إلى ارتفاع هامش الربح من  %30.0في السنة المالية
2016م إلى  %33.4في السنة المالية 2017م .في المقابل انخفض عدد الطالب من  14.565طالب في السنة المالية 2016م إلى  13.285طالب في
السنة المالية 2017م بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام مما أثر سل ًبا على نسب التسجيل في ذات الفترة.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %13.5من  64.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  56.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة
االنخفاض في عدد الطالب من  13.285طالب إلى  12.972طالب باإلضافة إلى رفع الدعم المدفوع من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عن بعض
المعلمين حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بتغطية الدعم المقطوع بشكل كامل مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الرواتب في ذات الفترة .الجدير بالذكر أن
األثر الناتج من رفع الدعم أتى بشكل ملحوظ في المدارس األهلية وذلك لوجود نسبة أكبر من المعلمين السعوديين المدرجين تحت دعم صندوق تنمية
الموارد البشرية .أدى ذلك إلى انخفاض هامش الربح إلى  %30.1في السنة المالية 2018م.
المناهج األمريكية والبريطانية

ارتفع مجمل الربح بنسبة  %1.8من  34.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  35.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م كنتيجة
مباشرة النخفاض الرواتب وما في حكمها حيث تم إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة لبعض المدارس األمريكية والبريطانية (مدارس الشرق األوسط
العالمية ومدارس العروبة العالمية) في السنة المالية 2016م والتي تم االستحواذ عليها في السنة المالية 2015م مما أدى إلى تعزيز المخصص بمبالغ
إضافية غير متكررة في ذات الفترة .باإلضافة إلى ذلك ،انخفض إهالك األصول نتيجة لالستنفاذ الكامل لبعض االصول بمدارس الشرق األوسط .أدى
ذلك إلى ارتفاع هامش الربح من  %37.8في السنة المالية 2016م إلى  %39.4إلى في السنة المالية 2017م.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %8.8إلى  32.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة االنخفاض في عدد الطالب من  5.661طالب في السنة
المالية 2017م إلى  5.412طالب في السنة المالية 2018م حيث ارتبطت بشكل رئيس بانخفاض طالب مدارس العروبة وذلك تزامنًا مع قرار الحكومي
بزيادة رسوم المرافقين مما أثر سل ًبا على نسب التسجيل باإلضافة إلى ارتفاع رسوم االستقدام والتعقيب بسبب الزيادة رسوم رخصة العمل الجديدة والتي
طبقت بداية من العام 2018م للموظفين غير السعوديين .أدى ذلك إلى انخفاض هامش الربح إلى  %37.3في السنة المالية 2018م.
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المناهج الهندية

انخفض مجمل الربح بنسبة  %9.9من  16.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  14.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
بشكل رئيس الرتفاع الرواتب بشكل عام تماش ًيا مع تحسين رواتب منسوبي المدارس ذات المناهج الهندية بما فيهم المعلمين وذلك لتتماشى مع جملة
الرواتب للشركة وشركاتها التابعة .أدى ذلك إلى انخفاض هامش الربح من  %35.7إلى  %32.3خالل ذات الفترة حيث استقرت إيرادات الرسوم الدراسية
للمناهج الهندية في السنتين الماليتين 2016م و2017م.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %18.0إلى  12.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة ارتفاع إضافي في الرواتب مصحوباً بانخفاض في
إيرادات الرسوم الدراسية نتيجة للزيادة في رسوم المرافقين مما أدى إلى التذبذب في عدد الطالب خالل ذات الفترة وبالتالي انخفاض هامش الربح
إلى  %27.9في السنة المالية 2018م.
المناهج الفرنسية

ارتفع مجمل الربح بنسبة  %12.1من  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م بسبب
انخفاض الرواتب بشكل عام نتيجة إعادة هيكلة المعلمين حيث تم إنهاء خدمات بعض المعلمين وإحالتهم للتقاعد مما أدى إلى رفع معدل عدد الطالب
للمدرس الواحد لتتماشى مع متوسط النسب في المدارس األخرى .أدى ذلك إلى ارتفاع هامش الربح من  %24.3إلى  %28.2خالل ذات الفترة.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %9.9إلى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة ارتفاع اإليرادات بشكل عام نتيجة خروج بعض المدارس
المنافسة في المناطق المجاورة من السوق بسبب عدم قدرتهم الستيعاب الزيادة في المصاريف المترتبة من الرسوم الحكومية اإلضافية على الموظفين
غير السعوديين وغيرها من اإلصالحات مما أدى إلى تعزيز أعداد الطالب في ذات الفترة على الرغم من األثر السلبي للرسوم الحكومية على نسب
التسجيل مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح إلى  %29.7إلى في السنة المالية 2018م.
مصروفات إدارية وعمومية

( لودجلااالاجلامصروفات إدارية وعمومية
2016م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م 2017 -م

التغيير السنوي
2017م 2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

17.487

16.209

15.156

()%7.3

()%6.5

()%6.9

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

628

496

1.470

()%21.0

%196.4

%53.0

أتعاب استشارية

1.088

1.610

903

%48.0

()%43.9

()%8.9

استهالك واستنفاذ

1

246

334

%24500.0

%35.8

%1727.6

رسوم استقدام

243

123

184

()%49.4

%49.6

()%13.0

مرافق عامة

63

87

152

%38.1

%74.7

%55.7

مصروفات سفر وانتقال

133

34

25

()%74.4

()%26.5

()%56.5

أخرى

903

733

1.378

()%18.7

%88.0

%23.5

اإلجمالي

20.546

19.539

19.602

()%4.9

%0.3

()%2.3

عدد املوظفني اإلداريني

79

81

79

2

()2

-

متوسط الرواتب الشهرية لكل موظف
إداري بالريال السعودي (أساسي
وبدالت)

18.446

16.676

15.987

()%9.6

()%4.1

()%6.9

آالف الرياالت السعودية

كنسبة مئوية من صايف اإليرادات
رواتب وأجور ومزايا موظفني

%5.2

%4.8

%4.7

()0.4

()0.1

()0.5

مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها

%0.2

%0.1

%0.5

()0.0

0.3

0.3

أتعاب استشارية

%0.3

%0.5

%0.3

0.2

()0.2

()0.0

استهالك واستنفاذ

%0.0

%0.0

%0.1

()0.0

0.1

0.1

رسوم استقدام

%0.1

%0.0

%0.1

()0.0

0.0

()0.0

مرافق عامة

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

مصروفات سفر وانتقال

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

()0.0

()0.0

أخرى

%0.3

%0.2

%0.4

()0.0

0.2

0.2

اإلجمالي

%6.1

%5.8

%6.0

()0.3

()0.3

()0.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة
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رواتب وأجور ومزايا موظفين

تتعلق الرواتب واألجور ومزايا الموظفين بالرواتب المدفوعة لموظفي اإلدارة بما في ذلك التنفيذيين وموظفي الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات.
انخفضت الرواتب واألجور ومزايا الموظفين بنسبة  %7.3من  17.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  16.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2017م وذلك بالتزامن مع عدم وجود رئيس تنفيذي من الفترة ما بين أغسطس 2016م إلى ديسمبر 2017م .وفي ذات الفترة التي لم يتوفر بها
رئيس تنفيذي للشركة ،تم تعيين أحد أعضاء مجلس اإلدارة للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ،والذي تم تعويضه من خالل منحه مكافأة دفعت له في السنة
المالية 2018م .وفي ذات السياق ،انخفضت المكافآت السنوية من  2.1مليون ريال سعودي إلى  1.5مليون ريال سعودي في ذات الفترة .يجدر الذكر أن
المكافآت السنوية يتم تحديدها سنو ًيا من قبل اإلدارة بنا ًء على النتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة وف ًقا للعقود المبرمة مع المدراء وتكون تقديرية
لباقي الموظفين بنا ًء على تقييمات األداء السنوية .نتيجة لذلك ،انخفض متوسط الرواتب الشهرية لكل موظف من  18.446ريال سعودي إلى 16.676
ريال سعودي مما أدى بالتالي إلى انخفاض تكلفة رواتب وأجور ومزايا موظفين كنسبة مئوية من صافي اإليرادات من  %5.2إلى  .%4.8انخفضت الرواتب
واألجور ومزايا الموظفين بنسبة  %6.5إلى  15.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ( %4.7كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) نتيجة حذف
أو دمج بعض المناصب اإلدارية أو تعيين بعض البدالء بمستوي رواتب أقل نسب ًيا.
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة  ٪100من الذمم المدينة المستحقة والتي بلغت سنتين دراسيتين والخاصة بالطالب المنقطعين
عن التسجيل فقط .تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على هذه السياسة لتكوين المخصصات حيث ترى إدارة الشركة وشركاتها التابعة أن نسبة عدم تحصيل
رسوم اﻟطﻼب غير المنقطعين هي ضئيلة جدًا حيث تحتفظ الشركة وشركاتها التابعة بملفات الطالب والمتضمنة شهاداتهم الدراسية وال تسلم لهم اال
عند سداد كافة المستحقات المالية .تم قيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ﺑﻣﺑﻟﻎ  1.5مليون ريال سعودي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ المالية 2018م نتيجة االرتفاع
في عدد الطالب المنقطعين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كنسبة مئوية من صافي اإليرادات من  %0.1إلى .%0.5
أتعاب استشارية

ترتبط األتعاب االستشارية بخدمات التدقيق المالي ،واختبار الشهرة ،والزكاة ،وغيرها .ارتفعت األتعاب االستشارية بنسبة  %48.0من  1.1مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2016م إلى  1.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م بسبب رسوم استشارية غير متكررة في السنة المالية 2016م
فيما يتعلق بتحويل إعداد القوائم المالية إلى المعايير الدولية ( )IFRSوالتي بلغت  340ألف ريال سعودي .نتيجة لذلك ارتفعت تكلفة األتعاب االستشارية
كنسبة مئوية من صافي اإليرادات من  %0.3إلى  .%0.5ومن ثم انخفضت األتعاب االستشارية بنسبة  %43.9إلى  903ألف ريال سعودي في السنة المالية
2018م ( %0.3كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) حيث ارتبطت هذه األتعاب بأتعاب مراجعة وتدقيق الحسابات ( 679ألف ريال سعودي) ،اختبار الشهرة
السنوية ( 263ألف ريال سعودي) ،وأتعاب زكوية وأكتوارية واستشارية ( 274ألف ريال سعودي).
استهالك واستنفاذ

يرتبط مصروف االستهالك واالستنفاذ بالمبني االداري الجديد للشركة وشركاتها التابعة .بلغ مصروف االستهالك واالستنفاذ  246ألف ريال سعودي
في السنة المالية 2017م نتيجة ادراج المبني اإلداري ضمن أصول الشركة وشركاتها التابعة بعد إعادة تهيئته خالل النصف الثاني من السنة المالية
2016م2017-م .ارتفع مصروف االستهالك واالستنفاذ إلى  334ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة الحتساب اإلهالك على المبنى اعتبا ًرا
من بداية السنة المالية .بلغت نسبة االستهالك واالستنفاذ  %0.1كنسبة مئوية من صافي اإليرادات خالل السنتين الماليتين 2017م و2018م.
رسوم االستقدام

انخفضت رسوم االستقدام بنسبة  %49.4من  243ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  123ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
تجديد بعض التراخيص الحكومية والتي لم تتكرر في السنة الالحقة .إرتفعت رسوم اإلستقدام بنسبة  %49.6إلى  184ألف ريال سعودي في السنة المالية
2018م بسبب رسوم رخصة العمل الجديدة والتي طبقت خالل نفس الفترة.
مرافق عامة

تتعلق مصاريف المرافق العامة بفواتير المياه والكهرباء للمبني اإلداري .ارتفعت مصروفات المرافق العامة بشكل تدريجي من  63ألف ريال سعودي في
السنة المالية 2016م إلى  87ألف ريال سعودي عن السنة المالية 2017م وثم إلى  152ألف ريال في السنة المالية 2018م بسبب تكاليف المرافق المرتبطة
بتشغيل المبني اإلداري الجديد.
مصروفات سفر وانتقال

تشمل مصروفات السفر واالنتقال تذاكر سفر تتعلق بمهام محددة لموظفي اإلدارة .بلغت هذه المبالغ  133ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م حيث
ارتبطت بشكل رئيس برحالت إلى الصين لشراء مستلزمات القرطاسية واإللكترونيات لغرض االستخدام في المدارس .قامت اإلدارة بشراء المستلزمات
المذكورة من موردين محليين في الفترات الالحقة مما أدى إلى انخفاض تكاليف السفر واالنتقال إلى  34و 25ألف ريال سعودي في السنتين الماليتين
2017م و2018م ،على التوالي.
أخرى

تتألف المصروفات اإلدارية األخرى بشكل رئيس من مصروفات تراخيص لبرامج تقنية المعلومات ،الفعاليات ،القرطاسية ،ورسوم التسويق .انخفضت
المصروفات اإلدارية األخرى بنسبة  %18.7من  903ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  733ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م

129

بسبب رسوم تسويقية غير متكررة في السنة المالية 2016م والتي تتعلق بحمالت تسويقية وتغطية إعالمية خاصة لمدارس الشركة وشركاتها التابعة.
نتيجة لذلك انخفضت المصروفات اإلدارية األخرى كنسبة مئوية من صافي اإليرادات من  %0.3إلى  .%0.2ارتفعت المصروفات االدارية األخرى بنسبة
 %88.0إلى  1.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة لشراء برنامج تقنية معلومات ( )Oracleلتنظيم إصدار التقارير المحاسبية واإلدارية
بالشركة وشركاتها التابعة حيث تم دفع مبلغ  488ألف ريال سعودي لتفعيل النظام .نتيجة لذلك ،ارتفعت المصروفات اإلدارية األخرى كنسبة مئوية من
صافي اإليرادات إلى  %0.4في الفترة ذاتها.
إيرادات أخرى

( لودجلااالاجلاإيرادات أخرى
2017م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م2017 -م

التغيير السنوي
2017م2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

إيجارات

702

1.471

2.471

%109.5

%68.0

%87.6

تأجير المقاصف

2.827

2.660

2.412

()%5.9

()%9.3

()%7.6

مبيعات زي مدرسي

725

399

262

()%45.0

()%34.3

()%39.9

الحصص الدراسية اإلضافية المسائية

1.423

1.322

239

()%7.1

()%81.9

()%59.0

حفالت

244

166

197

()%32.0

%18.7

()%10.1

أرباح استثمارات

1

2

1

%127.3

()%64.3

%9.9

خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات

-

()136

-

-

()%100

-

كتب ولوازم مدرسية

501

-

-

()%100

-

-

إيرادات أخرى

773

255

308

()%67.0

%20.8

()%36.8

اإلجمالي

7.196

6.139

5.891

()%14.7

()%4.0

()%9.5

آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة
الموحدة)
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إيجارات

تشمل إيرادات اإليجارات إيرادات تأجير مالعب كرة القدم والمكاتب في المبنى اإلداري الجديد (المستحوذ عليها في السنة المالية 2017م) واسطبالت
الخيول حيث يتم تشغيلها من خالل طرف ثالث لالستفادة من منشآت الشركة وشركاتها التابعة .ارتفعت إيرادات اإليجارات بنسبة  %109.5من  702ألف
ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة للتأجير الجزئي للمبنى اإلداري الجديد .تم تجهيز
المبنى بالكامل في السنة المالية 2018م مما أدى بالتالي إلى ارتفاع إيرادات اإليجارات بنسبة  %68.0إلى  2.5مليون ريال سعودي في نفس الفترة.
تأجير المقاصف

تتم إدارة المقاصف من خالل االتفاق مع طرف ثالث لتشغيل المقاصف بناء على رسوم ثابتة (بحسب عدد الطالب) بحيث يتم تسديدها في نهاية كل
فصل دراسي (فيما عدا مدارس العروبة حيث يتم التشغيل بشكل مباشر من قبل إدارة المدرسة) .انخفضت إيرادات تأجير المقاصف تدريج ًيا خالل
الثالث سنوات المالية 2016م ،و2017م و2018م من  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  2.4مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م نتيجة االنخفاض في عدد الطالب بشكل عام.
مبيعات زي مدرسي

انخفضت اإليرادات من مبيعات الزي المدرسي تدريج ًيا بنسبة  %45.0من  725ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  399الف ريال سعودي
في السنة المالية 2017م ،ثم إلى  262ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م تماش ًيا مع جملة اللوائح الصادرة من وزارة التعليم حيث تم السماح
للطالب بشراء األزياء المدرسية من جهات خارجية غير متعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وبالتالي تم الحد من عمليات بيع الزي المدرسي اإللزامية
للطالب المسجلين في المدارس مما أثر سل ًبا على مبيعات الزي المدرسي للطالب (بمبلغ  327ألف ريال سعودي و 137ألف ريال سعودي خالل السنة
المالية 2017م و2018م ،على التوالي).
الحصص الدراسية اإلضافية المسائية

تتعلق الحصص اإلضافية المسائية بالدروس الخصوصية اإلضافية المقدمة من مدارس المناهج األهلية .انخفضت اإليرادات من الحصص اإلضافية
المسائية بنسبة  %7.1من  1.4مليون ريال في السنة المالية 2016م إلى  1.3مليون ريال في السنة المالية 2017م بسبب انخفاض عدد الطالب
المشتركين في الدروس الخصوصية اإلضافية في ذات الفترة .انخفضت إيرادات الحصص الدراسية اإلضافية المسائية بنسبة  %81.9إلى 239آلف ريال
سعودي في السنة المالية 2018م وذلك بسبب انخفاض عدد الطالب المشتركين في الدروس الخصوصية اإلضافية بسبب انخفاض الطالب المسجلين
في الدروس المسائية اإلضافية وذلك كأثر غير مباشر من انخفاض عدد الطالب من  26.682طالب إلى  26.305طالب.
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حفالت

ترتبط إيرادات الحفالت بحفالت التخرج حيث يتم دفع مبلغ رمزي من قبل الراغبين في المشاركة في الحفل .هذه الحفالت المدفوعة ترتبط بشكل
كامل بالحفالت المقامة من قبل مدارس العروبة العالمية فقط .بلغت إيرادات الحفالت  244ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م 166 ،ألف ريال
سعودي في السنة المالية 2017م و 197ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م.
أرباح استثمارات

ﺗﺗﻌﻟق إيرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات باإليرادات الناتجة ﻣن استثمارات في اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل .بلغت أرباح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  1.0ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م،
 2.0ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م و 1.0ألف ريال ﺳﻌودي ﻓﻲ السنة اﻟﻣﺎﻟية 2018م.
ﺧﺳﺎﺋر بيع ممتلكات وآالت ومعدات

ﺗرﺗﺑط ﺧﺳﺎﺋر بيع الممتلكات واآلالت والمعدات ﺑﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد أصول متعلقة بمدرسة نخبة اﻟﻣﺻيف وذلك عند إغالق المدرسة في السنة المالية
2017م .بلغت قيمة الخسائر  136أﻟف ريال ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟية 2017م.
كتب ولوازم مدرسية

بلغت مبيعات الكتب واللوازم المدرسية  501ألف ريال سعودي في السنة المالية 2016م .تماش ًيا مع اللوائح الصادرة من وزارة التعليم حيث تم السماح
للطالب بشراء الكتب من جهات خارجية غير متعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وبالتالي تم الحد من عمليات بيع الكتب اإللزامية للطالب المسجلين في
المدارس .قررت الشركة وشركاتها التابعة إيقاف عملية بيع الكتب المدرسية مما أدى إلى عدم تحقيق إيراد من بيع المستلزمات المذكورة في السنوات
المالية 2016م و2017م.
إيرادات اخرى

تتعلق اإليرادات األخرى باسترداد الديون المشكوك في تحصيلها والتي تم شطبها في فترات سابقة ،واإليرادات من تنظيم الفعاليات ،وتأجير قاعات
االحتفاالت .ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟية 2016م ،ﺗﺿﻣﻧت اإليرادات اﻷﺧرى بعض اإليرادات المحصلة ﻣن المقاصف والفعاليات الطالبية وذلك بنحو  410ألف
ريال سعودي حيث ﺗم إﻋﺎدة تبويبها الح ًقا ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟية 2017م مما أدى إلى انخفاض اإليرادات األخرى من  773ألف ريال سعودي في السنة المالية
2016م إلى  255ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م .بلغت اإليرادات األخرى  308ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م والتي تتألف بشكل
رئيس من استرداد ديون تم شطبها مسب ًقا.
صافي ربح السنة

( لودجلااالاجلاصافي ربح السنة
آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة
الموحدة)

2017م
(المراجعة
الموحدة)

2018م
(المراجعة
الموحدة)

التغيير السنوي
2016م2017 -م

التغيير السنوي
2017م2018 -م

النمو السنوي
المركب
2016م 2018 -م

ربح التشغيل

92.221

97.340

83.100

%5.6

()%14.6

()%5.1

إيرادات أخرى

7.196

6.139

5.891

()%14.7

()%4.0

()%9.5

مصروفات التمويل

()8.212

()7.334

()4.983

()%10.7

()%32.1

()%22.1

صايف الربح قبل الزكاة

91.205

96.144

84.008

%5.4

()%12.6

()%4.0

مخصص الزكاة

()1.900

()2.232

()1.527

%17.5

()%31.6

()%10.3

تسويات زكوية

-

473

()7

ال ينطبق

()%101.5

ال ينطبق

صايف ربح السنة

89.305

94.385

82.472

%5.7

()%12.6

()%4.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م

مصروفات التمويل

تتعلق مصروفات التمويل برسوم مصاريف التمويل على التسهيالت االئتمانية التي تتحصل عليها الشركة وشركاتها التابعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية والتي تشمل التمويل من البنك السعودي لالستثمار لشراء مدرسة العروبة العالمية (والذي بلغ رصيده  15.2مليون ريال سعودي كما في 31
يوليو 2018م) ،وتمويل من بنك الراجحي لبناء مدارس ر ّواد إشبيليا (والذي بلغ رصيده  126.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م) ،وتمويل
من وزارة المالية لتمويل بناء مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة (والذي بلغ رصيده  19.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م) وتمويل البنك
السعودي لالستثمار لتمويل شراء المبنى اإلداري الجديد (والذي بلغ رصيده  16.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م) .انخفضت مصروفات
التمويل بنسبة  %10.7من  8.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  7.3مليون ريال سعودي في 2017م وثم إلى  5.0مليون ريال سعودي في
2018م وذلك بسبب وصول بعض التسهيالت االئتمانية لمراحل الدفع النهائية وف ًقا لجدول سداد التسهيالت االئتمانية .يتم تسوية االلتزامات المرتبطة
بالتسهيالت االئتمانية من وزارة المالية بدون مصاريف تمويل (قرض حسن).
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مخصص الزكاة

ارتفع مخصص الزكاة بنسبة  %17.5من  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م وذلك
بسبب ارتفاع صافي الربح مقارنة بالعام السابق .كما وانخفض مخصص الزكاة بنسبة  %31.6إلى  1.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة انخفاض صافي األرباح في ذات الفترة.
تسويات زكوية

بلغت التسويات الزكوية  473ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م وإرتبطت بعكس مخصصات تم تكوينها بالزيادة خالل الفترة السابقة .بلغت
التسويات الزكوية  7آالف ريال سعودي في السنة المالية 2018م وارتبطت بتسوية للمخصصات للفرق مابين المخصص المكون والزكاة المدفوعة خالل
الفترة السابقة.
صافي ربح السنة

ارتفع صافي ربح السنة بنسبة  %5.7من  89.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  94.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة
ارتفاع هامش الربح اإلجمالي من  ٪32.7في السنة المالية 2016م إلى  ٪34.7في السنة المالية 2017م نتيجة انخفاض الرواتب وما في حكمها (3.4
مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى انخفاض إهالك األصول من  16.9مليون ريال سعودي إلى  14.5مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها مما أدى إلى
ارتفاع هامش ربح السنة من  %26.4في السنة المالية 2016م إلى  %27.9في السنة المالية 2017م.
انخفض صافي الربح بنسبة  %12.6من  94.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م إلى  82.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
نتيجة انخفاض هامش الربح اإلجمالي إلى  %31.1وذلك بسبب ارتفاع الرواتب وما في حكمها من  151.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م
إلى  159.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م باإلضافة إلى الزيادة في رسوم االستقدام والتعقيب من  4.4مليون ريال سعودي إلى  7.2مليون
ريال سعودي .باإلضافة إلى ذلك ،أدى انخفاض اإليرادات الناتج عن انخفاض أعداد الطالب إلى انخفاض صافي الربح خالل ذات الفترة .ونتيجة للعوامل
المذكورة آن ًفا ،فقد انخفض هامش ربح السنة إلى  %25.3في السنة المالية 2018م.

6 66666قوائم المركز المالي
قوائم المركز المالي الموحدة

( لودجلااالاجلاقوائم المركز المالي الموحدة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

األصول املتداولة
نقد وما في حكمه

20.574

26.519

10.171

ذمم مدينة

33.140

47.557

54.921

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

38.206

31.077

33.472

مخزون كتب وأدوات مكتبية

3.418

3.581

1.493

إجمالي األصول املتداولة

95.338

108.734

100.057

األصول غير املتداولة
ممتلكات ،آالت ومعدات ،صافي

334.061

348.837

418.504

مشروعات تحت التنفيذ

93.913

132.590

115.339

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

4.717

2.754

-

الشهرة

378.488

376.399

376.399

إجمالي األصول غير املتداولة

811.179

860.581

910.242

إجمالي األصول

906.518

969.316

1.010.299

االلتزامات وحقوق امللكية
التزامات متداولة
إيرادات مستلمة مقد ًما

26.695

24.093

12.907

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل (قرض وزارة المالية)

-

594

618

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

59.221

37.416

71.539

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

571

594

618

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

69.334

67.210

27.971
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كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

موردون ومقاولون

5.142

4.365

3.598

الجزء المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

786

617

-

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

10.097

7.393

39

مخصص الزكاة

2.247

2.232

1.528

إجمالي االلتزامات املتداولة

174.093

144.514

118.818

آالف الرياالت السعودية

التزامات غير متداولة
الجزء غير المتداول من تمويل طويل األجل (قرض وزارة المالية)

14.277

14.254

14.824

الجزء غير المتداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

121.584

128.042

116.614

الجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

4.190

3.596

2.979

الجزء غير المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

547

-

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

34.608

38.126

36.058

إجمالي االلتزامات غير املتداولة

175.206

184.018

170.475

إجمالي االلتزامات

349.298

328.532

289.292

حقوق امللكية
رأس المال

216.406

216.406

400.000

عالوة إصدار

209.594

209.594

209.594

احتياطي نظامي

31.197

40.635

15.288

أرباح مبقاه

100.023

174.149

96.124

إجمالي حقوق امللكية

557.219

640.784

721.006

إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

906.518

969.316

1.010.299

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م

األصول المتداولة

ارتفعت األصول المتداولة من  95.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  108.7مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م بشكل رئيس
نتيجة ارتفاع أرصدة الذمم المدينة بسبب التباطؤ في التحصيل نتيجة التباطؤ االقتصادي بشكل عام حيث ارتفع متوسط أيام استحقاق الذمم المدينة من
 36يوم إلى  44يوم خالل الفترة ذاتها .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت أرصدة النقد وما في حكمه من  20.6مليون ريال سعودي إلى  26.5مليون ريال سعودي
في ذات الفترة نتيجة بشكل رئيس النخفاض المصاريف الرأسمالية المتعلقة بمشروع بناء مجمع إشبيليا حيث شارف جزء كبير من المشروع على االنتهاء.
انخفضت األصول المتداولة إلى  100.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بسبب االنخفاض في أرصدة النقد وما في حكمه حيث تم استخدام
جزء من النقد في اإلضافات الرأسمالية وتسوية بعض أرصدة التمويل .في المقابل ،ارتفعت أرصدة الذمم المدينة بنحو  7.4مليون ريال سعودي بسبب
انخفاض القدرة المالية لبعض العمالء نتيجة االسباب المذكورة اعاله حيث استمر هذا األثر على نتائج السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م.
األصول غير المتداولة

ارتفعت األصول غير المتداولة من  811.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  860.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م ومن
ثم إلى  910.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بسبب االرتفاع التدريجي في الممتلكات والمشروعات تحت التنفيذ حيث يعود هذا االرتفاع
لإلضافات المتعلقة بمشروع بناء مدارس ر ّواد إشبيليا.
تضمنت األصول غير المتداولة أرصدة للشهرة ممثلة بأحد عشر مدرسة ومجم ًعا تعليم ًيا بقيمة  376.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث
ترتبط هذه األرصدة بعمليات االستحواذ التي قامت بها الشركة وشركاتها التابعة .قامت الشركة وشركاتها التابعة انخفاض الشهرة بقيمة  2.1مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2017م وذلك بالتزامن مع إغالق مدرسة نخبة المصيف في ذات الفترة.
التزامات متداولة

انخفضت االلتزامات المتداولة من  174.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  144.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة
االنخفاض في الجزء المتداول من تمويل طويل األجل من بنوك محلية .لدى الشركة وشركاتها التابعة تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية ووزارة المالية
ذات جداول استحقاق طويلة األجل بحيث يتم تسوية كامل التسهيالت االئتمانية من البنوك المحلية على مراحل حتى نهاية السنة المالية 2023م كما سيتم
تسوية التسهيالت االئتمانية من وزارة المالية في السنة المالية 2029م.
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انخفضت االلتزامات المتداولة لتصل إلى  118.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بسبب االنخفاض في أرصدة المصروفات المستحقة
واألرصدة الدائنة األخرى بنحو  39.2مليون ريال سعودي نتيجة لتسوية كامل توزيعات األرباح المستحقة من سنوات سابقة .باإلضافة إلى ذلك ،انخفضت
أرصدة اإليرادات المستلمة مقد ًما بنحو  11.2مليون ريال سعودي بسبب انخفاض أرصدة مدرسة العروبة العالمية وذلك النخفاض نسب الحجز المسبق
للعام الدراسي القادم للمدرسة المذكورة ويعود ذلك إلى التسجيل المتأخر للعديد من الطالب إلى بداية العام الدراسي بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي
بشكل عام ومغادرة العديد من المرافقين في ذات الفترة.
التزامات غير متداولة

ارتفعت االلتزامات غير المتداولة من  175.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  184.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة
ارتفاع أرصدة التمويل من بنوك محلية والمتعلق بمشروع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا .انخفضت االلتزامات غير المتداولة إلى  170.5مليون ريال سعودي
كما في  31يوليو 2018م نتيجة انخفاض الجزء غير المتداول من تمويل طويل األجل من بنوك محلية.
حقوق الملكية

ارتفعت حقوق الملكية من  557.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  640.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017منتيجة ارتفاع
األرباح المبقاة من  100.0مليون ريال سعودي إلى  174.2مليون ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع صافي ربح السنة للشركة وشركاتها التابعة خالل ذات
الفترة حيث حققت  94.4مليون ريال سعودي كصافي ربح .قابل ذلك تحويل لالحتياطي النظامي بنحو  9.5مليون ريال سعودي وتوزيعات أرباح بنحو
 10.8مليون ريال سعودي .ارتفعت حقوق الملكية إلى  721.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بالتزامن مع قرار مجلس اإلدارة برفع رأس
المال بنحو  183.6مليون ريال سعودي من خالل تحويالت من أرباح مبقاة ( 150.0مليون ريال سعودي) واالحتياطي العام ( 33.6مليون ريال سعودي).
إجمالي رأس المال العامل

( لودجلااالاجلاإجمالي رأس المال العامل
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

ذمم مدينة

33.140

47.557

54.921

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

38.206

31.077

33.472

مخزون كتب وأدوات مكتبية

3.418

3.581

1.493

إيرادات مستلمة مقد ًما

()26.695

()24.093

()12.907

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()69.334

()67.210

()27.971

موردون ومقاولون

()5.142

()4.365

()3.598

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()10.097

()7.393

()39

رأس املال العامل

()36.504

()20.846

45.371

أيام استحقاق الذمم املدينة

36

44

58

أيام استحقاق املوردين واملقاولني

29

37

31

آالف الرياالت السعودية
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ذمم مدينة

ارتفعت أرصدة الذمم المدينة من  33.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  47.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م بالتزامن
مع ارتفاع الرسوم الدراسية للمناهج األهلية باإلضافة إلى إيقاف صرف بعض البدالت للموظفين في القطاع الحكومي وبالتالي انخفاض القدرة المالية
لبعض العمالء والتباطؤ االقتصادي العام مما أدى بالتالي إلى ارتفاع أعمار الذمم في ذات الفترة باإلضافة إلى ارتفاع متوسط أيام استحقاق الذمم
المدينة من  36إلى  44يوم .ارتفعت أرصدة الذمم المدينة إلى  54.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بسبب انخفاض القدرة المالية لبعض
العمالء والتي قد تكون تأثرت بالتباطؤ االقتصادي بشكل عام كما ذكر مسبقاً .نتيجة لذلك ،ارتفعت أيام استحقاق الذمم المدينة من  44يوم كما في 31
يوليو 2017م إلى  58كما في  31يوليو 2018م.
مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

تتألف أرصدة المدفوعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى من إيجارات مسبقة الدفع ،وتأمين طبي للموظفين ،وبدل سكن ،ودفعات مسبقة للموردين.
انخفضت المدفوعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى من  38.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  31.1مليون ريال سعودي كما في 31
يوليو 2017م نتيجة تسوية الدفعة المقدمة المتعلقة بمشروع بناء مدارس الر ّواد فرع إشبيليا بنحو  4.8مليون ريال سعودي حيث يتم خصم جزء من الدفعة
المقدمة األولية عند دفع كل مستخلص .ارتفعت المدفوعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى إلى  33.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة
ارتفاع الرسوم الحكومية المدفوعة مقد ًما كرسوم اإلقامات وتأشيرات العمل والموظفين غير السعوديين وذلك تزامنًا مع ارتفاع تكلفة الرسوم الحكومية.
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مخزون كتب وأدوات مكتبية

يتألف مخزون الكتب واألدوات المكتبية من الزي المدرسي ،والقرطاسية ،ولوازم تقنية المعلومات .ارتفع رصيد مخزون الكتب واألدوات المكتبية من 3.4
مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  3.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م بسبب وصول شحنة الزي المدرسي قبل تاريخ 31
يوليو مما أدى إلى ارتفاع المخزون المذكور بنحو  1.6مليون ريال سعودي الستخدامه في تجهيز مجمع إشبيليا .في المقابل ،تمت رسملة أدوات نظم
المعلومات بنحو  1.5مليون ريال سعودي تحت بند األصول الثابتة في ذات الفترة حيث كانت تقيد كمخزون خالل الفترة السابقة .انخفض رصيد مخزون
الكتب واألدوات المكتبية إلى  1.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة انخفاض المخزون المرتبط بالزي المدرسي حيث توقفت الشركة
وشركاتها التابعة عن شراء الزي المدرسي تماش ًيا مع قرار الوزارة بعدم إلزام الطالب بشراء الزي من المدارس مما أدى إلى انخفاض رصيد المخزون.
ال تقوم الشركة وشركاتها التابعة بوضع مخصص مخزون بطيء الحركة حيث إن كل المخزون المستخدم في عمليات البيع يتم استخدامه في سياق األعمال
التشغيلية وبالتالي يتم استخدامه بالكامل خالل دورة األعمال العادية .الجدير بالذكر أن الشركة وشركاتها التابعة أوقفت بيع الزي المدرسي للطالب نظ ًرا
لقرار وزارة التعليم للحد من عملية بيع الزي المدرسي اإللزامي مما أدى بالتالي إلى انخفاض المخزون في ذات الفترة.
مقدما
إيرادات مستلمة
ً

يتم تسجيل الرسوم الدراسية المحصلة عن فترات دراسية الحقة لتاريخ القوائم المالية كإيرادات مستلمة مقد ًما بحيث يتم تخفيض اإليرادات المقدمة
حسب المحصل خالل السنة الدراسية .انخفضت اإليرادات المستلمة مقد ًما من  26.7مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  24.1مليون ريال
سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة انخفاض عدد الطالب بشكل عام .انخفضت أرصدة اإليرادات المستلمة مقد ًما إلى  12.9مليون ريال سعودي
كما في  31يوليو 2018م نتيجة انخفاض األرصدة المتعلقة بمدرسة العروبة العالمية وذلك النخفاض نسب الحجز المسبق للعام الدراسي القادم للمدرسة
المذكورة ويعود ذلك إلى التسجيل المتأخر للعديد من الطالب إلى بداية العام الدراسي بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام ومغادرة العديد من
المرافقين في ذات الفترة.
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

ترتبط المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى بتوزيعات أرباح مستحقة ،مصروفات تمويل مستحقة ،تأمينات أعمال محتجزة ،ايجارات
مستحقة ،مستحقات عاملين ،وأعمال مقاوالت مستحقة .انخفضت المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى من  69.3مليون ريال سعودي
كما في  31يوليو 2016م إلى  67.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة انخفاض أرصدة توزيعات أرباح مستحقة حيث تم دفع جزء من
االستحقاق خالل الفترة .انخفضت المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى إلى  28.0مليون ريال سعودي كما في يوليو 2018م نتيجة سداد
كامل أرصدة األرباح المستحقة بقيمة  47.7مليون ريال سعودي.
موردون ومقاولون

ترتبط أرصدة الموردين والمقاولين بمستحقات التأمين الطبي ،مستحقات األتعاب المهنية ،ومستحقات الرسوم الحكومية .انخفضت أرصدة الموردين
والمقاولين من  5.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  4.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة تسوية أرصدة متعلقة
باستشارات هندسية لتقييم حالة المدارس حيث ارتبطت هذه االستشارات بفترة واحدة فقط .انخفضت أرصدة الموردين والمقاولين إلى  3.6مليون ريال
سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة انخفاض الذمم الدائنة لتجديد وثيقة التأمين الطبية وذلك بالتزامن مع انخفاض متوسط عدد موظفي الشركة
وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم مما أدى بالتالي إلى انخفاض قيمة الوثيقة المذكورة .بلغت أيام استحقاق الموردين والمقاولين  29يوم كما في  31يوليو
2016م و 37يوم كما في  31يوليو 2017م و 31يوم كما في  31يوليو 2018م والتي تعتبر ضمن الفترة االئتمانية المسموح بها المقدمة من الموردين والتي
تبلغ ما بين  30إلى  45يو ًما.
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

مبان مدرسية مستحقة إلى أحد مالك الشركة (د .أحمد بن ناصر المتعب) .قامت الشركة بتسوية هذه
ترتبط األرصدة لألطراف ذات العالقة بإيجارات ٍ
المستحقات خالل فترة الثالث سنوات المالية 2016م و2017م و2018م مما أدى إلى انخفاض األرصدة تدريج ًيا من  10.1مليون ريال سعودي كما في 31
يوليو 2016م إلى  7.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م ومن ثم إلى  39ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م.
النقد وما في حكمه

( لودجلااالاجلانقد بالصندوق ولدى البنوك
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

نقد لدى البنوك

20.355

26.202

7.610

ودائع ألجل

-

-

2.267

استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

101

105

-

نقد بالصندوق

118

213

294

اإلجمالي

20.574

26.519

10.171

آالف الرياالت السعودية
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يتكون النقد وما في حكمه من النقد لدى البنوك واستثمارات في صندوق مرابحة اسالمي بالسلع ونقد بالصندوق بشكل رئيس في ودائع ألجل ذات تاريخ
استحقاق أقل من ثالث شهور .ارتفع النقد وما في حكمه من  20.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  26.5مليون ريال سعودي كما في
 31يوليو 2017م نتيجة النخفاض اإلنفاق الرأسمالي بشكل نسبي حيث اقترب جزء كبير من مشروع مدرسة إشبيليا (المدارس األهلية) من مرحلة االنتهاء
في الفترة ذاتها .كما انخفض النقد وما في حكمه إلى  10.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة تسوية كامل توزيعات األرباح المستحقة
بقيمة  47.7مليون ريال سعودي كما تم استخدام جزء من النقد في اإلضافات الرأسمالية وتسوية بعض أرصدة التمويل .في ذات الفترة ،قامت الشركة
وشركاتها التابعة باستخدام تسهيالت ائتمانية من أجل تمويل رأس المال العامل بقيمة  30.0مليون ريال سعودي.
الذمم المدينة

( لودجلااالاجلاذمم مدينة
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

ذمم أولياء األمور

39.709

50.111

58.912

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()6.569

()2.554

()3.991

اإلجمالي

33.140

47.557

54.921

أيام استحقاق الذمم املدينة

36

44

58
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مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

( لودجلااالاجلاحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في بداية السنة

5.962

6.569

2.554

مكون خالل السنة

628

496

1.470

ديون معدومة خالل السنة

()21

()4.511

()32

اإلجمالي

6.569

2.554

3.991

آالف الرياالت السعودية
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( لودجلااالاجلاالذمم المدينة بحسب المدرسة والمناهج
آالف الرياالت السعودية
مدارس الر ّواد فرع االزدهار
مدارس الر ّواد فرع الروابي

مدارس الر ّواد فرع األندلس
مدارس الر ّواد فرع المنصورة
مدارس الفكر

مدارس الر ّواد فرع إشبيليا
مدارس نخبة الخرج

كما في  31يوليو 2017م

كما في  31يوليو 2018م

كما في  31يوليو 2016م
9.049

13.176

16.507

7.430

9.828

9.127

1.818

4.519

5.413

2.448

3.557

4.929

674

1.139

1.238

-

-

2.673

648

809

727

مدارس نخبة العليا

22

5

5

مدارس نخبة الخليج

303

920

-

مدارس نخبة المصيف

480

753

-

إجمالي املناهج األهلية

22.872

34.706

40.619

الشرق األوسط العالمية

2.962

4.471

5.803

مدارس العروبة العالمية

1.303

1.823

3.448

إجمالي املناهج األمريكية والبريطانية

4.265

6.294

9.251

مدارس الشرق األوسط الجديدة

3.212

3.442

1.928

مدارس الشرق األوسط الحديثة

1.999

1.906

1.898

إجمالي املناهج الهندية

5.211

5.348

3.826

مدارس السليمانية العالمية

794

1.209

1.226

إجمالي املناهج الفرنسية

794

1.209

1.226

اإلجمالي

33.140

47.557

54.921
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تتعلق الذمم المدينة بالمبالغ القائمة عن رسوم دراسية متعلقة بطالب حاليين وطالب سابقين أو منقطعين .بالرغم من سياسة الشركة وشركاتها التابعة
لتحصيل الرسوم الدراسية للسنة الدراسية بشكل مقدم ،فهناك أولياء أمور يطالبون بدفع رسوم السنة على أقساط ،أما بالنسبة للطالب الجدد ،سياسة
الشركة تقتضي الدفع مقد ًما مع التسجيل وقبل بداية السنة الدراسية ليحق ألوالدهم الدخول.
تسبب إيقاف البدالت والتباطؤ االقتصادي إلى ارتفاع أعمار الذمم في ذات الفترة بانخفاض القدرة المالية بشكل عام مما أدى إلى ارتفاع في أرصدة
الذمم المدينة من  33.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  47.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م والذي نتج عنه ارتفاع في
أيام استحقاق الذمم المدينة من  36يوم إلى  44يوم في الفترة ذاتها .استمرت الشركة وشركاتها التابعة في المثابرة إلى تحصيل األرصدة المدينة إلى أن
استمر أثر إيقاف البدالت وتباطؤ االقتصاد والذي صوحب بارتفاع في رسوم اإلقامة وغيرها من مصاريف حكومية للمرافقين في ارتفاع إضافي للذمم
المدينة إلى  54.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م مما أدى إلى ارتفاع أيام استحقاق الذمم المدينة إلى  58يوم خالل ذات الفترة.
يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة  ٪100من الذمم المدينة المستحقة والتي بلغت سنتين دراسيتين والخاصة بالطالب المنقطعين
فقط .تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على هذه السياسة لتكوين المخصصات حيث ترى إدارة الشركة وشركاتها التابعة أن نسبة عدم تحصيل رسوم
اﻟطﻼب غير المنقطعين هي ضئيلة جدًا حيث تحتفظ الشركة وشركاتها التابعة بملفات الطالب والمتضمنة شهاداتهم الدراسية وال تسلم لهم اال عند
سداد كافة المستحقات المالية .على هذا األساس ،ﺑﻟﻎ ﻣﺧﺻص الديون المشكوك ﻓﻲ تحصيلها  4.0مليون ريال كما في  31يوليو 2018م.
( لودجلااالاجلاأعمار الذمم المدينة
آالف الرياالت السعودية

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2017م

السنة المالية
2016م

السنة المالية
2015م

اإلجمالي

السنة المالية
2014م وما قبله

ذمم أولياء األمور

39.899

11.429

3.396

2.309

1.880

58.912

كنسبة من إجمالي ذمم أولياء األمور

%67.7

%19.4

%5.8

%3.9

%3.2

%100.0
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بحسب جدول أعمار الذمم المدينة:
-

بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة ذات أعمار أقل من سنة مالية  39.9مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %67.7من إجماليالذمم المدينة.
بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة ذات أعمار ما بين سنة إلى سنتين  11.4مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %19.4من إجماليالذمم المدينة.
بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة ذات أعمار ألكثر من سنتين  7.6مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %12.9من إجمالي الذممالمدينة.

المدفوعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى

( لودجلااالاجلامدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

21.856

21.211

24.507

3.175

2.565

2.666

10.201

5.377

2.258

منح حكومية مستحقة

2.022

1.033

961

تأمين خطابات ضمان

204

222

204

أرصدة مدينة أخرى

748

669

2.876

اإلجمالي

38.206

31.077

33.472

آالف الرياالت السعودية
مصروفات مدفوعة مقد ًما

سلف وعهد موظفين

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين
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مقدما
( لودجلااالاجلامصروفات مدفوعة
ً
كما في  31يوليو 2016م

كما في  31يوليو 2017م

كما في  31يوليو 2018م

آالف الرياالت السعودية
إيجارات مدفوعة مقدما

10.428

9.936

9.850

تأمين مدفوع مقدما

5.600

5.601

5.881

رسوم حكومية

1.449

1.694

4.078

إجازات

2.079

1.647

2.593

سكن مدفوع مقدم

1.891

1.983

1.886

تأمين سيارات

409

351

220

اإلجمالي

21.856

21.211

24.507
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مقدما
مصروفات مدفوعة
ً

تشمل المصروفات المدفوعة مقد ًما من اإليجارات وأقساط التأمين المدفوعة مسب ًقا ،والرسوم المدفوعة للجهات الحكومية كالتراخيص ورسوم اإلقامة
وما في حكمها .انخفضت المصروفات المدفوعة مقد ًما من  21.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  21.2مليون ريال سعودي كما في 31
يوليو 2017م بسبب انخفاض اإليجارات المدفوعة مسب ًقا بنحو  429ألف ريال سعودي والتي جاءت بعد إغالق مدارس نخبة الخليج ونقل موظفي المدرسة
إلى مدارس الر ّواد فرع إشبيليا المملوكة بالكامل من قبل الشركة وشركاتها التابعة .ارتفعت المصروفات المدفوعة مقد ًما إلى  24.5مليون ريال سعودي
كما في  31يوليو 2018م نتيجة ارتفاع الرسوم الحكومية المدفوعة مقد ًما المتمثلة في رسوم العمل الجديدة لغير السعوديين.
سلف وعهد موظفين

تتضمن سلف وعهد الموظفين سلف ال تتعدى كحد أقصى  3رواتب أساسية للموظف بشرط أال تتجاوز السلفة المدفوعة مستحقات نهاية الخدمة
للموظف .انخفض رصيد السلف وعهد الموظفين من  3.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  2.7مليون ريال سعودي كما في  31يوليو
2018م بالتزامن مع انخفاض متوسط عدد الموظفين خالل الفترة ذاتها.
دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

تتعلق الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين عمو ًما بالدفعة المقدمة لشركة القصبي للمقاوالت (طرف ذو عالقة حيث يعتبر المقاول الرئيس للمشروع)
والمرتبطة بشكل رئيس بمشروع بناء مدارس الر ّواد فرع إشبيليا .بنا ًء على االتفاق مع الشركة ،أصدرت الشركة دفعة مقدمة واحدة للمقاول في السنة المالية
2015م بمبلغ  7.0مليون ريال سعودي مع فترة سماح مدتها سنتين بحيث يتم الخصم تدريج ًيا من خالل االستقطاع من المستخلصات المقدمة من المقاول.
على هذا النحو ،انخفض الرصيد بنحو  7.9مليون ريال سعودي في الفترة ما بين  31يوليو 2016م و2018م بما يتماشى مع اإلطفاء التدريجي للدفعة حيث
اقترب المشروع المذكور أعاله من مراحله النهائية (سيتم اإلنتهاء من المشروع عند إستكمال مدرسة إشبيليا العالمية في السنة المالية 2019م).
منح حكومية مستحقة

ترتبط المنح الحكومية بالمبالغ المستحقة بشكل رئيس بمنح وزارة التعليم .أوضحت الشركة وشركاتها التابعة أن المنح تعتمد عادة على ميزانية الحكومة
وعلى هذا النحو ال يمكن التنبؤ بها بطبيعة الحال .ومع ذلك ،تقوم الشركة وشركاتها التابعة بقيد المنح الحكومية المستحقة على أساس تقديري اعتما ًدا
على آخر دفعة مستلمة فعل ًيا كعامل تقديري لمستوى المنح المتوقع دفعها من قبل الوزارة في المستقبل .نتج االنخفاض في أرصدة المنح الحكومية
المستحقة خالل فترة الثالث سنوات المالية من  2.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م
ومن ثم إلى  961ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م عن تقدير الشركة وشركاتها التابعة لتلك المنح على أساس السنوات السابقة.
تأمين خطابات ضمان

بلغ رصيد تأمين خطابات الضمان  204ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م ويتعلق بشكل رئيس بالضمانات الصادرة باسم وزارة التعليم المرتبطة
حصر ًيا بالمدارس األجنبية فقط.
أرصدة مدينة أخرى

ارتفعت األرصدة المدينة األخرى من  748ألف ريال سعودي و 669ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م و2017م على التوالي إلى  2.9مليون ريال
سعودي كما في  31يوليو 2018م مدفوعة بذمم مستحقة من تأجير مكاتب في المبنى اإلداري الجديد وذلك بنحو  870ألف ريال سعودي كما تضمنت
هذه األرصدة مدفوعات مقدمة إلى مستشارين فيما يتعلق بعملية الطرح للشركة.
مقدما بحسب المدرسة
( لودجلااالاجلاإيرادات مستلمة
ً
كما في  31يوليو 2016م

كما في  31يوليو 2017م

كما في  31يوليو 2018م

العروبة العالمية

17.127

16.181

7.573

آالف الرياالت السعودية
الر ّواد فرع االزدهار

4.111

3.342

2.485

الشرق األوسط العالمية

1.607

1.488

883

الر ّواد فرع إشبيليا

77

56

826

الر ّواد فرع الروابي

1.583

925

695

الر ّواد فرع المنصورة

957

784

197

السليمانية العالمية

432

339

162

الر ّواد فرع األندلس

124

135

67

نخبة الخرج

677

843

19

اإلجمالي

26.695

24.093

12.907
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مقدما
إيرادات مستلمة
ً

تقتضي سياسة الشركة وشركاتها التابعة تحصيل رسوم الفصل الدراسي االول مسبقا إلتمام عملية التسجيل للطالب الجدد .يتم إطفاء الرسوم المدفوعة
مسب ًقا على فترة الفصل الدراسي االول للمدارس األهلية واألجنبية فيما عدا المدارس الهندية حيث يتم إطفاؤها لكل شهر على حدة وذلك بالتوازي مع
طريقة دفع الرسوم الدراسية للمدارس المذكورة حيث تتم عملية الدفع بشكل شهري .انخفضت اإليرادات المستلمة مقد ًما من  26.7مليون ريال سعودي
كما في  31يوليو 2016م إلى  24.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م بالتزامن مع األوضاع االقتصادية بشكل عام .انخفضت أرصدة اإليرادات
المستلمة مقد ًما إلى  12.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة النخفاض نسب الحجز المسبق للعام الدراسي القادم في مدارس العروبة
العالمية بسبب التسجيل المتأخر للعديد من الطالب إلى بداية العام الدراسي بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي بشكل عام ومغادرة العديد من المرافقين
في ذات الفترة.
المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة أخرى

( لودجلااالاجلامصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

توزيعات أرباح مستحقة

53.000

47.684

-

مصروفات تمويل مستحقة

4.102

8.477

7.313

تأمينات أعمال محتجزة

5.189

5.488

7.232

ايجارات مستحقة

-

-

3.361

مستحقات عاملين

5.774

3.884

2.227

أعمال مقاوالت مستحقة

-

-

2.209

مصروفات مستحقة

466

478

927

أخرى

803

1.199

4.701

اإلجمالي

69.334

67.210

27.971

آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)
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توزيعات أرباح مستحقة

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتوزيع األرباح من خالل قرار مجلس اإلدارة بناء على نتائج الشركة وشركاتها التابعة للفترة المنصرمة وتصادق الجمعية
العامة للشركة على هذا القرار .بلغت قيمة توزيعات األرباح المستحقة  53.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م والتي ارتبطت بتوزيعات أرباح
لسنوات سابقة حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بدفع جزء من األرباح في السنة المالية 2017م مما أدى إلى انخفاض الرصيد إلى  47.7مليون ريال
سعودي في ذات الفترة .قامت الشركة وشركاتها التابعة بسداد كامل رصيد األرباح المستحقة خالل السنة المالية 2018م مما أدى إلى انخفاض الرصيد
إلى صفر كما في  31يوليو 2018م.
مصروفات تمويل مستحقة

تتعلق مصروفات التمويل المستحقة باألعباء التمويلية المرتبطة بالتسهيالت االئتمانية .ارتفعت مصروفات التمويل المستحقة من  4.1مليون ريال
سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  8.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة زيادة مصروفات التمويل المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية
لمشروع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا .انخفض رصيد مصروفات التمويل المستحقة إلى  7.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بسبب انخفاض
مصروفات التمويل للتسهيالت التي اقتربت من تاريخ االستحقاق وبخاصة التسهيالت التي تم الحصول عليها لتمويل االستحواذ على مدارس العروبة
العالمية.
تأمينات أعمال محتجزة

بلغت تأمينات األعمال المحتجزة  7.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث تقوم الشركة وشركاتها التابعة باقتطاع جزء من قيمة المستحقات
( %10من قيمة كل مستخلص) وذلك عند دفع المستخلص للمقاول (شركة القصبي للمقاوالت حيث تعتبر طرف ذو عالقة للشركة وشركاتها التابعة) عن
بناء مدارس الر ّواد فرع إشبيليا .يتم حجز األرصدة كضمان لحسن التنفيذ حيث يسوى عند استالم المشروع وانتهاء فترة الضمان (تمتد فترة الضمان من
إستالم المشروع بشكل نهائي إلى حين التأكد من مطابقة الجزء األخير من البناء مع المعايير المدرجة في العقد).
إيجارات مستحقة

بلغت اإليجارات المستحقة  3.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م والمتعلقة بإيجار مستحق إلى جمعية البر الخيرية الذي انتهت فترة عقد
اإليجار وجاري تجديده حال ًيا حيث تم استخدام عقد المركز الخيري لتحفيظ القرآن الكريم (الطرف الثالث في ملكية العقار) كمؤشر لالستحقاق المتوقع
دفعه لجمعية البر الخيرية عند تجديد العقد.
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مستحقات عاملين

انخفضت مستحقات العاملين من  5.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  3.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة انخفاض
الرواتب المستحقة بنحو  2.0مليون ريال سعودي حيث تزامن دفع الرواتب مع نهاية السنة المالية في السنة المالية 2016م وبالتالي ارتفاع االستحقاقات
للموظفين بينما تم دفع الرواتب قبل نهاية السنة المالية في 2017م .انخفضت مستحقات العاملين إلى  2.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م
نتيحة لالنخفاض في أرصدة األمانات للموظفين بنحو  855ألف ريال سعودي .تقوم اإلدارة بتسجيل الرواتب التي لم تدفع لسبب فني (كعدم وصول
الحواالت البنكية والحسابات البنكية غير النشطة) في أرصدة األمانات لحين حل المشاكل الفنية.
أعمال مقاوالت مستحقة

بلغت أعمال المقاوالت المستحقة  2.2مليون ريال كما في  31يوليو 2018م والمتعلقة بأحد المستخلصات المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت (طرف
ذو عالقة) القائم بأعمال مشروع مدرسة إشبيليا كما في تاريخ القوائم المالية.
مصروفات مستحقة

تتعلق المصروفات المستحقة بأقساط تأمين مستحقة إلى شركة التأمين الطبي إرتفعت المصروفات المستحقة من  466ألف ريال سعودي كما في 31
يوليو 2016م و 478ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م إلى  927ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة الزيادة في أسعار التأمين
الطبي لكل مستفيد.
أخرى

تشمل المصروفات المستحقة األخرى مستحقات إلى الجهات الحكومية (كرسوم تجديد اإلقامة ورخص البلدية وغيرها من الرسوم الحكومية) ،إيجارات
مدفوعة مقد ًما إلى الشركة وشركاتها التابعة ،وغيرها من مستحقات نثرية .ارتفع رصيد المستحقات األخرى من  803ألف ريال سعودي كما في  31يوليو
2016م إلى  1.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة ارتفاع اإليجارات المدفوعة مقد ًما إلى الشركة وشركاتها التابعة وذلك بالتزامن مع
افتتاح جزء من المبنى اإلداري الجديد .ارتفع رصيد المصروفات المستحقة األخرى إلى  4.7مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م وذلك نتيجة
ارتفاع رسوم العمل للموظفين غير السعوديين حيث أثر االرتفاع المذكور في جملة المستحقات بأثر رجعي التزا ًما بالقرار الصادر بذلك (تم التعارف عليه
بـ"استحقاقات فاتورة العمل المجمعة") وذلك بقيمة  2.7مليون ريال سعودي باإلضافة إلى إرتفاع إضافي في اإليجارات المدفوعة مقد ًما إلى الشركة
وشركاتها التابعة بقيمة  542ألف ريال سعودي نتيجة تأجير جزء إضافي من المبنى.
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

( لودجلااالاجلاالمستحق إلى أطراف ذات عالقة
آالف الرياالت السعودية

طبيعة العالقة

طبيعة التعامالت

حجم التعامل كما في  31يوليو

الرصيد كما في  31يوليو

2016م

2017م

2018م

2016م

2017م

2018م

د .أحمد بن ناصر المتعب

مساهم وعضو
مجلس إدارة

عقود إيجار تشغيلية

8.108

2.704

7.692

10.097

7.393

39

شركة القصبي للمقاوالت

مساهم بالشركة

خدمات مقاوالت

7.838

4.482

36.502

1.984

2.498

9.212

15.946

7.186

44.194

12.081

9.891

9.251

اإلجمالي
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مبان مدرسية مستحقة إلى أحد مالك الشركة (أحمد بن ناصر المتعب) .تم تسوية
ترتبط غالبية األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بإيجارات ٍ
هذه المستحقات خالل فترة الثالث سنوات المالية 2016م و2017م و2018م مما أدى إلى انخفاض األرصدة تدريج ًيا من  10.1مليون ريال سعودي كما
في  31يوليو 2016م إلى  7.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م ومن ثم إلى  39ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م.
تم تصنيف الرصيد المستحق إلى شركة القصبي للمقاوالت ضمن بنود المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى (كتأمينات أعمال محتجزة وأعمال
مقاوالت مستحقة) .يتكون الرصيد من النسب المقتطعة من المستخلصات المستحقة والمتعلقة بمشروع بناء مجمع مدارس إشبيليا التعليمي حيث تقوم
الشركة باقتطاع جزء من قيمة المستحقات ( %10من قيمة كل مستخلص) وذلك عند دفع المستخلص إلى شركة القصبي للمقاوالت .يتم استخدام
األرصدة كضمان لحسن التنفيذ حيث ستتم تسوية كامل الرصيد عند اكتمال المشروع وانتهاء فترة الضمان .ارتفع الرصيد المستحق تدريج ًيا من 2.0
مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  2.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م ومن ثم إلى  9.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو
2018م نتيجة ارتفاع المبالغ المحتجزة للمقاول حيث بلغ المشروع مراحله النهائية.
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األصول غير المتداولة

( لودجلااالاجلاالممتلكات واآلالت والمعدات
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

مباني وإنشاءات

137.140

152.796

217.535

أراضي

177.191

177.191

177.191

أثاث ومفروشات

11.223

11.647

11.980

معدات وأجهزة كهربائية

7.017

6.221

8.802

وسائل نقل وانتقال

1.490

983

2.995

اإلجمالي

334.061

348.838

418.503

آالف الرياالت السعودية
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( لودجلااالاجلااإلضافات بحسب األصل
2016م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية

2018م
(المراجعة الموحدة)

2017م
(المراجعة الموحدة)

مباني وإنشاءات

5.331

595

1.660

أراضي

22.381

-

-

أثاث ومفروشات

1.877

5.956

4.145

معدات وأجهزة كهربائية

862

1.292

5.836

وسائل نقل وانتقال

550

-

-

إجمالي إضافات السنة

31.001

7.843

11.641
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( لودجلااالاجلااإلهالك بحسب األصل
2016م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية

2018م
(المراجعة الموحدة)

2017م
(المراجعة الموحدة)

مباني وإنشاءات

6.727

4.693

5.669

أثاث ومفروشات

3.022

5.516

3.812

معدات وأجهزة كهربائية

3.982

2.070

3.255

وسائل نقل وانتقال

1.216

507

702

إجمالي إهالك السنة

14.947

12.786

13.437
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( لودجلااالاجلاجدول أعمار األصول
2018م
(عدد السنوات)

نسب اإلهالك
2016م

نسب اإلهالك
2017م

نسب اإلهالك
2018م

2016م
(عدد السنوات)

2017م
(عدد السنوات)

مباني وإنشاءات

33.33

33.33

50

%3

%3

%2

أثاث ومفروشات

6.66

6.66

6.66

%15

%15

%15

معدات وأجهزة كهربائية

6.66

6.66

6.66

%15

%15

%15

وسائل نقل وانتقال

5

5

10

%20

%20

%10
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141

المباني واإلنشاءات

تشمل المباني واإلنشاءات المجمعات والمنشآت الدراسية والمباني اإلدارية وسكن الموظفين .ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني واإلنشاءات من
 137.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  152.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م ،وذلك بالتزامن مع رسملة المبنى اإلداري
الجديد بمدينة الرياض (عثمان بن عفان) .يعود سبب الزيادة الالحقة في صافي القيمة الدفترية إلى  217.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م
بشكل رئيس إلى رسملة الجزء المنتهي من مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا بالتزامن مع االفتتاح الرسمي للمدارس األهلية خالل نفس الفترة.
قامت الشركة وشركاتها التابعة بمراجعة العمر اإلنتاجي للمباني واإلنشاءات استنا ًدا الي تقارير هندسية وانشائية من أحد المكاتب المستقلة حيث تم
إعادة تقدير أعمار المباني واإلنشاءات من  33إلى  50عا ًما (اي ما نسبته من %3الى ( .)%2ولمزيد من التفاصيل حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة
وشركاتها التابعة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي" 6-12ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
باإلضافة إلى ذلك ،تشمل المباني واإلنشاءات جزء من مباني مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار المملوكة بنسبة  %40كما هو منعكس في القوائم المالية.
الجدير بالذكر أن الشركة ال تنوي شراء أو استئجار أي أصول ثابتة مهمة غير ماتم ذكره في الخطة االنتقالية للشركة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء
مراجعة تفاصيل الخطة االنتقالية لاللتزام ببرنامج تدرج في القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).
األراضي

تشمل األراضي قطع أراضي مجمعات المدارس والمباني اإلدارية ،حيث تشمل هذه األراضي بشكل رئيس أرض مدارس الر ّواد فرع إشبيليا ( 43.1مليون
ريال سعودي) ،وأراضي مدارس الر ّواد األهلية فرع الروابي ( 32.2مليون ريال) ،جزء من أرض مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار المملوكة للشركة
وشركاتها التابعة بنسبة  26.9( %40مليون ريال) ،أراضي مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة ( 28.4مليون ريال) وأرض المبنى اإلداري الجديد (22.4
مليون ريال) وأرض مدارس الر ّواد األهلية فرع االندلس (24.2مليون ريال) .بلغ القيمة الدفترية لألراضي  177.2مليون ريال سعودي خالل فترة الثالث
سنوات 2016م و2017م و2018م.
األثاث والمفروشات

ارتفع صافي القيمة الدفترية تدريج ًيا لألثاث والمفروشات من  11.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  11.6مليون ريال سعودي كما
في  31يوليو 2017م وثم إلى  12.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بالتزامن مع افتتاح مدارس الر ّواد فرع إشبيليا خالل السنتين الماليتين
2017م و2018م.
معدات وأجهزة كهربائية

تشمل المعدات واألجهزة الكهربائية األجهزة اإللكترونية ،واآلالت باإلضافة إلى غيرها من األجهزة المتنوعة مثل تكييف الهواء والثالجات .انخفض صافي
القيمة الدفترية من  7.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  6.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة انخفاض اإلضافات خالل
ذات الفترة .أتت الزيادة الالحقة إلى  8.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بالتزامن مع االفتتاح الرسمي لمدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا.
وسائل نقل وانتقال

انخفض صافي القيمة الدفترية لوسائل النقل واالنتقال من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  983ألف ريال سعودي كما في  31يوليو
2017م نتيجة انخفاض اإلضافات خالل ذات الفترة .ارتفع صافي القيمة الدفترية إلى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة تسوية
االلتزامات المتعلقة بعقد اإليجار التمويلي حيث تمت رسملة األصول عند انتهاء االلتزامات تحت بند األصول الثابتة بقيمة  2.7مليون ريال سعودي .قامت
الشركة وشركاتها التابعة بمراجعة العمر اإلنتاجي لوسائل النقل واالنتقال استنا ًدا الي تقرير اإلدارة الهندسية بالشركة وشركاتها التابعة والمستند إلى جداول
الصيانة الدورية لوسائل النقل واالنتقال وفترات تشغيلها والتي ال تتجاوز ثمانية أشهر سنو ًيا حيث تم إعادة تقدير أعمار وسائل النقل واالنتقال من  5إلى 10
أعوام (اي ما نسبته من  %20إلى  )%10والذي يتماشى مع األنظمة الحكومية التي تسمح بتسيير الحافالت المدرسية حتى عمر  10سنوات من تاريخ اإلنتاج.
المشروعات تحت التنفيذ

( لودجلااالاجلامشروعات تحت التنفيذ
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في أول السنة/الفترة

25.299

93.913

132.590

اإلضافات خالل السنة/الفترة

72.439

58.533

51.496

محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

()3.825

()19.856

()68.748

الرصيد يف نهاية السنة/الفترة

93.913

132.590

115.338
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ارتفع رصيد المشروعات تحت التنفيذ من  93.9ميلون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  132.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م
نتيجة إضافات متعلقة بمشروع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا .انخفض رصيد المشروعات تحت التنفيذ إلى  115.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو
2018م نتيجة لرسملة الجزء المنتهي من مدارس الر ّواد األهلية فرع إشبيليا .يرتبط الرصيد المتبقي بمدارس ر ّواد إشبيليا (القسم العالمي) باإلضافة
إلى التوسعات األخرى لبعض المدارس مثل مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار ومدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة.
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( لودجلااالاجلامشروعات تحت التنفيذ بحسب المشروع
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2016م

بناء مدارس ر ّواد إشبيليا

مدارس الر ّواد فرع االزدهار – مبنى تحفيظ القرآن

مشاريع بناء متفرقة

كما في  31يوليو 2017م

كما في  31يوليو 2018م

72.937

127.815

109.035

3.013

3.229

3.229

929

1.299

1.667

برنامج أوراكل ()Oracle

-

-

1.265

المبنى اإلداري (شارع عثمان بن عفان)

16.356

-

-

أخرى متنوعة (كبناء وتعديالت هامشية لعدد من المباني)

679

247
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الرصيد يف نهاية السنة/الفترة

93.913

132.590

115.339

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

الشهرة

( لودجلااالاجلاالشهرة بحسب المدرسة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400

87.400

87.400

الشرق األوسط العالمية

66.600

66.600

66.600

الشرق األوسط الحديثة

60.575

60.575

60.575

الشرق األوسط الجديدة

53.375

53.375

53.375

ر ّواد األندلس

33.091

33.091

33.091

ر ّواد الروابي

28.413

28.413

28.413

الفكر

14.100

14.100

14.100

السليمانية العالمية

14.000

14.000

14.000

نخبة الخرج

8.846

8.846

8.846

مدارس الر ّواد إشبيليا (نخبة الخليج في 2016م)

7.479

7.479

7.479

ر ّواد المنصورة

2.519

2.519

2.519

نخبة المصيف

2.089

-

-

إجمالي الشهرة

378.488

376.399

376.399
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( لودجلااالاجلاحركة رصيد الشهرة
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في بداية السنة

378.488

378.488

376.399

االنخفاض في قيمة الشهرة

-

()2.089

-

الرصيد يف نهاية السنة

378.488

376.399

376.399

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م

قامت الشركة باالستحواذ على جملة من المدارس ما قبل السنة المالية 2016م مما أدى إلى وجود أرصدة للشهرة ممثلة بأحد عشر مدرسة ومجمعاً
تعليم ًيا .تقوم الشركة بعمل اختبار لتقدير قيم الشهرة على أساس سنوي وذلك من خالل شركة استشارية مستقلة إلعادة تقييم القيم الدفترية لألصول
غير الملموسة .تقوم إدارة الشركة وشركاتها التابعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة
الدفترية للشهرة أقل من القيمة القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال
المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وف ًقا ألحدث الموازنات التقديرية
المعتمدة من اإلدارة.
انخفضت القيمة الدفترية للشهرة من  378.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  376.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م بسبب
إغالق مدرسة نخبة المصيف في ذات الفترة .استقرت أرصدة الشهرة عند  376.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث لم يتم قيد أي
انخفاض متعلق بأرصدة الشهرة بحسب اختبار المستشار المستقل وذلك مع انتهاء السنة المالية 2018م.
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األصول المستأجرة بعقد إيجار تمويلي

( لودجلااالاجلاأصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

التكلفة
الرصيد في بداية السنة/الفترة

8.505

10.251

10.251

إضافات خالل السنة/الفترة

1.746

-

-

محول إلى ممتلكات ومعدات

-

-

()10.251

الرصيد يف نهاية السنة/الفترة

10.251

10.251

-

مجمع االستنفاذ
الرصيد في بداية السنة/الفترة

3.537

5.534

7.497

استنفاذ السنة/الفترة

1.997

1.963

39

محول إلى ممتلكات ومعدات

-

-

()7.536

الرصيد يف نهاية السنة/الفترة

5.534

7.497

-

صايف القيمة الدفترية يف  31يوليو

4.717

2.754

-
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تتكون األصول المستأجرة من حافالت مدرسية ومركبات أخرى تم امتالكها من خالل عقود إيجار تمويلية من شركة محلية .انخفض رصيد األصول
المستأجرة بعقد إيجار تمويلي تدريج ًيا من  4.7مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  2.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م وكما
في  31يوليو 2018م ،تم تسوية كامل االلتزامات للتمويل المستخدم وبالتالي رسملة الحافالت كأصل ضمن بنود األصول والممتلكات .تجدر اإلشارة
إلى أن الشركة وشركاتها التابعة لم تقم بأي إضافات إلى األصول المستأجرة بعقد إيجار تمويلي خالل السنتين الماليتين 2017م و2018م مما أدى إلى
انخفاض الرصيد كما ذكر أعاله.
االلتزامات غير المتداولة

( لودجلااالاجلاحركة التمويل طويل األجل
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في بداية السنة

140.813

180.805

165.458

تمويل تم الحصول عليه خالل السنة

81.912

53.874

60.673

المسدد خالل السنة

()41.920

()69.220

()37.978

الرصيد نهاية السنة

180.805

165.458

188.153

آالف الرياالت السعودية
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( لودجلااالاجلاالتمويل طويل األجل (بنوك محلية)
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل – االلتزامات المتداولة

59.221

37.416

71.539

تمويل طويل األجل – االلتزامات غير المتداولة

121.584

128.042

116.614

إجمالي الرصيد

180.805

165.458

188.153

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م
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( لودجلااالاجلاتفاصيل التسهيالت االئتمانية
الجهة
الممولة

المبلغ

الرصيد كما في 31
يوليو 2018م

مصاريف
تمويلية

الضمانات

الغرض من
التمويل

تاريخ التمويل

شروط وأحكام

بنك الراجحي

 140.0مليون ريال
سعودي

126.4مليون ريال
سعودي

أرض مجمع
إشبيليا

سايبور +
%2.75

بناء مجمع
إشبيليا
التعليمي

 24فبراير
2015م

 أال تتعدى نسبة الديون
إلى حقوق الملكية
 2.5مرة
 أال تتم الموافقة على
توزيعات األرباح قبل
إبالغ البنك الممول

بنك الراجحي

 30.0مليون ريال
سعودي

 30.0مليون ريال
سعودي

أرض مجمع
إشبيليا

سايبور +
%2.50

دعم رأس
المال العامل

 16مايو
2018م

 سندات ألمر باسم
البنك الممول

البنك
السعودي
لالستثمار

 80.0مليون ريال
سعودي

 15.3مليون ريال
سعودي

أرض المبني
االداري
بالروابي

سايبور +
%2.25

تمويل شراء
شركة العروبة
العالمية

 28أغسطس
2014م

 أال تتعدى نسبة الديون
إلى حقوق الملكية
 2.5مرة
 أال تتم الموافقة على
توزيعات األرباح قبل
إبالغ البنك الممول

البنك
السعودي
لالستثمار

29.6مليون ريال
سعودي

 16.4مليون ريال
سعودي

أرض المبنى
اإلداري

سايبور +
%2.25

شراء مبنى
إداري جديد

 30سبتمبر
2015م

 سندات ألمر باسم
الجهة الممولة

اإلجمالي

 280.0مليون ريال
سعودي

 188.2مليون ريال
سعودي

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

بلغ إجمالي المبالغ القائمة للتمويل طويل األجل  188.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث بلغ الجزء المتداول  72.8مليون ريال سعودي.
تضمنت المبالغ القائمة أرصدة:
-

تمويل من بنك الراجحي لبناء مجمع مدارس إشبيليا بقيمة  126.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م المتوقع أن يتم سداده بالكاملفي السنة المالية 2023م من خالل دفعات نصف سنوية بحسب جدول الدفعات للتسهيالت االئتمانية.
تمويل من بنك الراجحي بقيمة  30.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م لتمويل رأس المال العامل وسيتم دفعه من خالل دفعةواحدة في السنة المالية 2019م.
تمويل من البنك السعودي لالستثمار بقيمة  15.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م لتمويل شراء شركة العروبة العالمية .سيتمسداد التمويل بالكامل في السنة المالية 2020م وذلك من خالل دفعات نصف سنوية.
تمويل من البنك السعودي لالستثمار بقيمة  16.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م لتمويل شراء مبنى إداري جديد .سيتم سدادالتمويل بالكامل في السنة المالية 2021م وذلك من خالل دفعات نصف سنوية.

المنح الحكومية

( لودجلااالاجلاحركة التمويل الممنوح من وزارة المالية
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في بداية السنة

19.038

19.038

19.038

المتحصالت خالل السنة

-

-

-

الرصيد يف نهاية السنة

19.038

19.038

19.038

إجمالي القروض في نهاية السنة

19.038

19.038

19.038

آالف الرياالت السعودية

وفيما يلي بيان حركة التمويل الممنوح من وزارة المالية خالل السنة:
يخصم :مصروفات تمويلية مؤجلة:
الرصيد في بداية السنة

()5.311

()4.761

()4.190

استهالك مصاريف تمويلية مؤجلة عن السنة

549

571

594

الرصيد يف نهاية السنة

()4.761

()4.190

()3.596

القيمة احلالية للتمويل يف نهاية السنة

14.277

14.848

15.442
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( لودجلااالاجلارصيد التمويل الممنوح من وزارة المالية
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الجزء المتداول من التمويل

-

594

618

الجزء غير متداول من التمويل

14.277

14.254

14.824

إجمالي الرصيد

14.277

14.848

15.442
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( لودجلااالاجلاحركة المنح حكومية
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

571

594

618

الجزء غير المتداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

4.190

3.596

2.979

4.761

4.190

3.596

إجمالي الرصيد
المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنة المالية 2016م و2017م و2018م

الجهة الممولة
وزارة المالية

الرصيد كما في
 31يوليو 2018م

المبلغ
 21.1مليون ريال
سعودي

 19.0مليون ريال سعودي

الضمانات

مصاريف تمويلية

الغرض من التمويل

شروط وأحكام

أرض حي السالم –
حي السالم

ال يوجد

بناء مجمع المنصورة

ال يوجد

بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية من وزارة المالية (قرض حسن)  19.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م والذي تم استخدامه لغرض تمويل بناء
مدارس المنصورة .سيتم سداد التمويل بالكامل في السنة المالية 2028م وذلك من خالل دفعات سنوية.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

( لودجلااالاجلاحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد أول السنة

30.415

34.608

38.126

مكون خالل السنة

9.532

7.501

13.091

الرصيد المحول نتيجة االستحواذ

-

-

-

مدفوع خالل السنة

()5.339

()3.983

()15.159

اإلجمالي

34.608

38.126

36.058

آالف الرياالت السعودية
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يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وف ًقا لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية .ارتفع المخصص من  34.6ميلون ريال سعودي كما
في  31يوليو 2016م إلى  38.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م لينخفض إلى  36.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م بالتزامن
مع حركة متوسط أعداد الموظفين.
إجمالي حقوق الملكية

( لودجلااالاجلاإجمالي حقوق الملكية
فيما يلي بيان بالمساهمين وعدد األسهم لكل مساهم في رأس مال الشركة وشركاتها التابعة كما في  31يوليو 2018م مقسم إلى  40.000.000سهم قيمة
كل سهم  10رياالت سعودية ،موزع على المساهمين على النحو التالي:
آالف الرياالت السعودية
شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

رأس المال

عدد األسهم

نسبة المساهمة

15.200.000

152.000.000

%38.00

شركة رزم القابضة

11.368.310

113.683.100

%28.42

د .أحمد بن ناصر بن حماد المتعب

5.760.000

57.600.000

%14.40

خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

2.880.000

28.800.000

%7.20

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

10.744.680

%2.69

شركة القصبي للمقاوالت

818.886

8.188.860

%2.05

عبدالعزيز سالم الرويس

634.265

6.342.650

%1.59
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آالف الرياالت السعودية

عدد األسهم

نسبة المساهمة

رأس المال

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

4.972.870

%1.24

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

384.000

3.840.000

%0.96

لولوة بنت احمد بن ناصر المتعب

384.000

3.840.000

%0.96

شركة مشيرة السعودية المحدودة

379.241

3.792.410

%0.95

منال بنت طارق القصبي

297.776

2.977.760

%0.74

هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن

192.000

1.920.000

%0.48

خالد بن بداح بن عبداهلل البداح

77.632

776.320

%0.19

محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

38.816

388.160

%0.10

رابعة عبداهلل القاسم

13.319

133.190

%0.03

اإلجمالي

40.000.000

400.000.000

%100.00
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بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت في  2ذو الحجة 1436هـ والموافق  15سبتمبر 2015م تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
بقيمة  74.4مليون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة قدرها  7.4مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد وعالوة
إصدار قدرها  28.17ريال سعودي للسهم الواحد بغرض دمج مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق
األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية بكافة أصولها وموجوداتها بما في ذلك تراخيصها
وسجالتها وأسمائها التجارية في شركة عطاء التعليمية ،على أن تؤول الزيادة لصالح المالك السابقين للمدارس المندمجة .بلغ إجمالي رأس مال الشركة
بعد الزيادة  216.4مليون ريال سعودي ( 216.4مليون ريال سعودي في 2016م) مقسم إلى  21.6مليون سهم ( 21.6مليون سهم في 2016م) قيمة كل
سهم  10رياالت سعودية.
بتاريخ  1ربيع أول 1438هـ الموافق  30نوفمبر 2016م ،قام عثمان بن طارق القصبي أحد المساهمين بالشركة بتحويل عدد  21.000سه ًما من أسهمه في
الشركة إلى المساهم محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم وقد قام ً
أيضا بتاريخ  11رمضان 1438هـ الموافق  5يونيو 2017م ،بتحويل عدد 42.000
سه ًما من أسهمه في الشركة إلى المساهم خالد بن بداح بن عبداهلل البداح.
بتاريخ  13رمضان 1439هـ الموافق  29مايو 2018م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من  216.406.000ريال إلى 400.000.000
ريال .تمت الزيادة لرأس المال عن طريق تحويل مبلغ  150.000.000ريال من األرباح المبقاة ومبلغ  33.594.000من االحتياطي النظامي وقد تم تعديل
السجل التجاري للشركة وف ًقا لذلك.
( لودجلااالاجلاجدول حقوق الملكية
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

رأس المال

216,406

216,406

400,000

عالوة إصدار

209,594

209,594

209,594

إحتياطي نظامي

31,197

40,635

15,288

أرباح مبقاة

100,023

174,149

96,124

إجمالي حقوق امللكية

557,219

640,784

721,006
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رأس المال

بتاريخ  13رمضان 1439هـ الموافق  28مايو 2018م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من  216,4مليون ريال سعودي كما في 31
يوليو 2017م إلى  400,0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث تمت الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ  150,0مليون ريال سعودي
من األرباح المبقاة ومبلغ  33,6مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي وقد تم تعديل السجل التجاري للشركة وف ًقا لذلك.
عالوة إصدار

بتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م) تم دمج مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق
األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية بكافة أصولها وموجوداتها بما في ذلك تراخيصها
فروعا للشركة مع احتفاظها بأرقام سجالتها
وسجالتها وأسمائها التجارية في شركة عطاء التعليمية ،حيث أصبحت هذه المدارس بعد إتمام عملية الدمج
ً
التجارية وتواريخها .وقد قامت الشركة لغرض االندماج برفع رأس مالها إلى مائتين وستة عشر مليون وأربعمائة وستة آالف ( )216,406,000ريال سعودي
عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها سبعة ماليين وأربعمائة وأربعون ألف وستمائة ( )7,440,600سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد لصالح المالك السابقين للمدارس المندمجة.
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إحتياطي نظامي

وفقاً للنظام األساسي للشركة وشركاتها التابعة ونظام الشركات السعودي ،یتم تحویل  ٪۱۰من صافي األرباح السنویة الى االحتیاطي النظامي حتى یصل
هذا االحتیاطي الى  ٪۳۰من رأس المال .إن هذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.
أرباح مبقاة

إرتفعت األرباح المبقاة من  100,0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2016م إلى  174,1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2017م نتيجة صافي
ربح بقيمة  94,4مليون ريال سعودي في مقابل تحويالت إلى االحتياطي النظامي بقيمة  9,4مليون ريال سعودي وتوزيعات أرباح بقيمة  10,8مليون ريال
سعودي .انخفضت األرباح المبقاة إلى  96,0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م نتيجة زيادة رأس المال خالل السنة بقيمة  150,0مليون ريال
سعودي في باإلضافة للتحويل لالحتياطي النظامي ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  8,2مليون ريال سعودي و 2,3مليون ريال سعودي على التوالي
وذلك في مقابل صافي ربح للعام بقيمة  82,3مليون ريال سعودي.
الزكاة

( لودجلااالاجلاجدول الوعاء الزكوي
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

صافي ربح السنة قبل الزكاة

91.205

96.144

84.008

تسويات على صافي الربح

31.356

7.997

14.560

آالف الرياالت السعودية

صايف ربح السنة املعدل

122.561

104.141

98.568

إعفاء بنسبة %38

()46.573

()14.852

()37.460

صايف ربح السنة املعدل بعد اإلعفاء

75.998

89.290

61.108

رأس المال المدفوع

216.406

216.406

400.000

عالوة إصدار

209.594

209.594

209.594

االحتياطي النظامي

22.266

31.197

7.041

أرباح مبقاه في بداية السنة

73.698

89.202

21.899

مخصصات

25.076

28.890

25.489

ممتلكات ومعدات

()432.691

()359.362

()418.504

موجودات أخرى

()378.488

()508.990

()491.738

تمويل طويل األجل

195.081

135.289

142.328

املجموع

6.930

()68.483

()42.784

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

75.998

89.290

61.108

الزكاة املستحقة بواقع %2.5

1.900

2.232

1.528
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مخصص الزكاة

( لودجلااالاجلاحركة مخصص الزكاة
كما في  31يوليو 2016م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2017م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في بداية السنة

3.033

2.247

2.232

مكون خالل السنة

1.900

2.232

1.528

المسدد خالل السنة

()2.686

()1.774

()2.239

تسويات خالل السنة

-

()473

7

الرصيد يف نهاية السنة

2.247

2.232

1.528

آالف الرياالت السعودية
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أنهت الشركة وشركاتها التابعة موقفها الزكوي وحصلت على الربط النهائي حتى السنة المالية 2015م .كما حصلت الشركة وشركاتها التابعة على شهادات
زكاة نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنة المالية 2018م.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت بتعيين شركة استشارية مستقلة للقيام بفحص مهني زكوي وضريبي غير مفصل.
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تسويات خالل السنة

ترتبط التسويات بشكل أساسي بالتسويات الزكوية حيث بلغت  473ألف ريال سعودي في السنة المالية 2017م وإرتبطت بعكس مخصصات تم تكوينها
بالزيادة خالل الفترة السابقة .بلغت التسويات الزكوية  7آالف ريال سعودي في السنة المالية 2018م وارتبطت بتسوية للمخصصات للفرق مابين
المخصص المكون والزكاة المدفوعة خالل الفترة السابقة.

6 66666قائمة التدفقات النقدية الموحدة
قوائم التدفقات النقدية الموحدة

( لودجلااالاجلاقوائم التدفقات النقدية الموحدة
آالف الرياالت السعودية

2016م
(المراجعة الموحدة)

2017م
(المراجعة الموحدة)

2018م
(المراجعة الموحدة)

91.205

96.144

84.007

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة قبل الزكاة
تسويات ملطابقة صايف الربح مع صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
استهالك واستنفاذ

16.943

14.749

13.477

خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

188

-

-

خسارة استبعاد الشهرة

-

2.089

-

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

628

496

1.470

خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات

-

136

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

9.532

7.501

13.091

118.496

121.115

112.045

التغيرات يف األصول وااللتزامات التشغيلية
ذمم مدينة

()2.099

()14.913

()8.834

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6.752

7.128

()2.395

المخزون

()98

()163

2.088

موردون ومقاولون

1.537

()777

()767

()3.597

()2.602

()11.186

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()20.240

()12.945

()39.238

إيرادات مستلمة مقد ًما

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()1.580

()2.704

()7.354

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()5.339

()3.983

()15.159

الزكاة المدفوعة

()2.687

()1.774

()2.239

صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

77.641

88.384

26.961

مدفوعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

()31.001

()7.843

()11.641

مدفوعات لشراء مشروعات تحت التنفيذ

()72.439

()58.533

()51.496

االستحواذ على شركات تابعة-صافي النقد المستخدم

-

-

-

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

-

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

()103.440

()66.376

()63.138

محصل من تمويل طويل األجل

81.912

53.874

60.673

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()2.092

()715

()617

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

()1.050

-

()2.250

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()41.920

()69.220

()37.978

صايف النقدية الناجتة من(/املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

36.850

()16.062

19.828

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل السنة

11.051

5.945

()16.348

النقدية وما في حكمها في بداية ألسنة

9.523

20.574

26.519

النقدية وما يف حكمها يف نهاية السنة

20.574

26.519

10.171
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من  77.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  88.4مليون ريال في السنة المالية 2017م نتيجة انخفاض
أرصدة المصروفات المدفوعة مقد ًما وذلك بالتزامن مع دفعة مقدمة إلى مقاولين بقيمة  7.0مليون ريال سعودي خالل الفترة السابقة حيث أصدرت الشركة دفعة
مقدمة واحدة للمقاول (شركة القصبي للمقاوالت حيث تعتبر طرف ذو عالقة للشركة وشركاتها التابعة) لغرض مشروع إشبيليا مع فترة سماح مدتها سنتان بحيث
يقوم المقاول تدريج ًيا بسحب جزء من الدفعة بعد انتهاء فترة السماح ولم تتكرر الدفعة خالل الفترات التالية (تم استرداد كامل قيمة الدفعة من نوفمبر2016م حتي
يناير2018م) .باإلضافة إلى ذلك ،أدى ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بنحو  4.9مليون ريال سعودي إلى ارتفاع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وذلك بالتزامن
مع انخفاض الرواتب وما في حكمها نتيجة تعديالت على مخصص نهاية الخدمة في السنة المالية 2016م والتي لم تتكرر خالل السنة المالية 2017م.
انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى  27.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة تسوية كامل توزيعات األرباح المستحقة
خالل الفترة بقيمة  47.7مليون ريال سعودي .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت نهاية الخدمة المدفوعة بنحو  11.2مليون ريال سعودي نتيجة إعادة هيكلة
الوظائف التعليمية للشركة وشركاتها التابعة مما أدى إلى انخفاض في عدد المعلمين في ذات الفترة.
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

تتعلق التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بالمصروفات الرأسمالية لغرض التوسع حيث شملت بشكل رئيس مشروع بناء مدارس الر ّواد إشبيليا.
انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من  103.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى  66.4مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2017م وثم إلى  63.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة انخفاض المصروفات الرأسمالية المتعلقة بمشروع بناء
مدارس الر ّواد فرع إشبيليا وذلك بالتزامن مع التكملة الجزئية للمشروع خالل السنتين الماليتين 2017م و2018م.
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

تشمل التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية تمويل رأسمالي لغرض إنشاء مدارس الر ّواد إشبيليا باإلضافة إلى تسهيالت ائتمانية لتمويل رأس المال
العامل .انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من صافي تدفقات نقدية بقيمة  36.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى صافي
مدفوعات نقدية بقيمة  16.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2017م نتيجة تسديد التمويل المرتبط بمشروع مدارس الر ّواد فرع إشبيليا بالتزامن مع
التكملة الجزئية للمشروع (المدارس األهلية) .ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية إلى صافي تدفقات نقدية بقيمة  19.8مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م نتيجة استخدام الشركة وشركاتها التابعة لتسهيالت بنكية لغرض تمويل رأس المال العامل بنحو  30.0مليون ريال سعودي.

6 66666شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
قوائم الدخل

( لودجلااالاجلاتسويات الشركة وشركاتها التابعة لقائمة الدخل في السنة المالية 2018م
األرصدة وفقً ا للمعايير الدولية
للتقارير المالية
325.187
()224.179
-

األرصدة وفقً ا للمعايير السعودية السابقة

أثر التحول

صافي اإليرادات
تكلفة اإليرادات
منح وإعانات حكومية

325.187
()224.179
1.694

مجمل الربح
مصروفات إدارية وعمومية
إيرادات أخرى

102.702
()19.602
5.891

()1.694
()1.694

1.694

ربح التشغيل
مصروفات التمويل

88.991
()4.983

-

88.991
()4.983

صايف الربح قبل الزكاة
مخصص الزكاة
تسويات زكوية

84.008
()1.528
()7

-

84.008
()1.528
()7

صايف ربح السنة

82.473

-

82.473

آالف الرياالت السعودية

إيضاح

1

101.008
()19.602
7.585
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قوائم المركز المالي

( لودجلااالاجلاتسويات الشركة وشركاتها التابعة لقائمة المركز المالي كما في  31يوليو 2018م
آالف الرياالت السعودية
املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات
مشروعات تحت التنفيذ

األرصدة وفقً ا للمعاير السعودية السابقة
418.504
115.339

أثر التحول
115.339
()115.339
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األرصدة وفقً ا للمعاير الدولية
للتقارير المالية
533.843

آالف الرياالت السعودية

األرصدة وفقً ا للمعاير السعودية السابقة

أثر التحول

األرصدة وفقً ا للمعاير الدولية
للتقارير المالية
376.399

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي
أصول غير ملموسة

376.399

-

إجمالي املوجودات غير املتداولة

910.242

-

910.242

املوجودات املتداولة
النقد وما في حكمه
مخزون
ذمم مدينة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

10.171
1.493
54.921
33.472

-

10.171
1.493
54.921
33.472

إجمالي املوجودات املتداولة

100.057

-

100.057

1.010.299

-

1.010.299

إجمالي املوجودات
االلتزامات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاه

400.000
209.594
15.288
96.124

774
3.234

400.000
209.594
16.062
99.358

إجمالي حقوق امللكية

721.006

4.008

725.013

مطلوبات غير متداولة
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل
إيرادات منح حكومية مؤجلة
منافع الموظفين (أ)

131.438
2.979
36.058

()4.008

131.438
2.979
32.050

إجمالي مطلوبات غير املتداولة

170.475

()4.008

166.467

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
إيرادات مستلمة مقد ًما
ذمم دائنة
إيرادات منح حكومية مؤجلة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

72.157
12.907
3.598
618
27.971
1.528
39

-

72.157
12.907
3.598
618
27.971
1.528
39

إجمالي مطلوبات املتداولة

118.200

-

118.200

إجمالي مطلوبات

289.292

()4.008

285.285

إجمالي مطلوبات وحقوق امللكية

1.010.298

-

1.010.298

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

إيضاحات

عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية على أساس المعايير الدولية ( ،)IFRSقامت الشركة وشركاتها التابعة بتعديل المبالغ المدرجة ساب ًقا في القوائم
المالية المعدة وف ًقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( .)SOCPAفيما
يلي اإليضاحات التي تبين األثر على المركز المالي واألداء المالي للشركة وشركاتها التابعة نتيجة التحول من تطبيق المعايير المحاسبية السابقة إلى
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
قامت الشركة وشركاتها التابعة بإعادة تصنيف بعض البنود المقارنة بقائمة المركز المالي ليتماشى مع عرض القوائم المالية للثالث سنوات المالية
2016م2017 ،م ،و2018م كالتالي:
1-1تم إعادة تصنيف المنح واإلعانات الحكومية لتصبح ضمن بنود اإليرادات األخرى.
2-2تم إعادة تصنيف مشروعات تحت التنفيذ لتصبح ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات.
3-3منافع الموظفين :وف ًقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تقوم الشركة وشركاتها التابعة
باحتساب التزام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ
قائمة المركز المالي .وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،يتم احتساب التكاليف المتعلقة بمكافأة نهاية
الخدمة للعاملين على أساس التقييم االكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .إن الفروقات في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وف ًقا
لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية في تاريخ التحول تم االعتراف بها مقابل األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي.
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6- 666نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م وفترة الستة
أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة طب ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بالنسبة لجميع الفترات السابقة للفترة المنتهية في  31يناير 2018م ،قامت الشركة بإعداد وعرض قوائمها المالية النظامية وف ًقا لمعايير المحاسبة
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام
األساسي للشركة في إطار ما يتفق مع إعداد وعرض القوائم المالية .إن مصطلح "معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" يشير إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
يعرض القسم " 4-5-6شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية" أثر التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق الملكية
المدرجة ساب ًقا وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل كما في  31يوليو 2018م بما في ذلك طبيعة وأثر التغيرات الجوهرية في السياسات
المحاسبية عن تلك المستخدمة في القوائم المالية للشركة ويعرض القسم " 3-6-6شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية" أثر التحول
الى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق الملكية المدرجة ساب ًقا وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل كما في  31يناير 2018م.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة .مالم يذكر خالف ذلك.
أسس توحيد القوائم المالية

تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  31يناير 2019م .الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها
الشركة وشركاتها التابعة .تتحقق السيطرة عندما تتعرض الشركة وشركاتها التابعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من
مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه
التحديد ،تسيطر الشركة وشركاتها التابعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة:








السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة
المستثمر فيها)
التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها
وعندما تحتفظ الشركة وشركاتها التابعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ الشركة وشركاتها
التابعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق التصويت لدى الشركة وشركاتها التابعة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في
عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل الشركة وشركاتها التابعة على السيطرة على الشركة التابعة
وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد الشركة وشركاتها التابعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول الشركة وشركاتها التابعة على السيطرة حتى
تاريخ توقف سيطرة الشركة وشركاتها التابعة على الشركة التابعة.
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في
الحصص غير المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات
المحاسبية للشركة وشركاتها التابعة .ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات الشركة وشركاتها التابعة وحقوق الملكية واإليرادات
والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء الشركة وشركاتها التابعة بالكامل عند التوحيد .يتم المحاسبة عن التغير في حصة
الملكية لشركة تابعة ،مع عدم فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت الشركة وشركاتها التابعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:








تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.
تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم.
تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل الى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة ،متى كان
ذلك مناس ًبا ،ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت الشركة وشركاتها التابعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
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أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفین و بإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي
ومفهوم اإلستمراریة.
العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للشركة وشركاتها التابعة.
المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16عقود االيجار
نموذجا محاسبة إيجاري واحد في المركز المالي للمستأجرين .يقوم المستأجر باإلعتراف بأصول حق االستخدام التي تمثل
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 16
ً
حقه في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بإجراء مدفوعات اإليجار .هناك استثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار
ذات القيمة المنخفضة .تظل محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجارات تمويلية أو تشغيلية.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل اإلرشادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  17الخاص بعقود اإليجار ،تفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  15عقود اإليجار
التمويلية – الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة -27ويتم تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.
يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 15
اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .16بدأت الشركة في تقييم األثر المحتمل لتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي  16على قوائمها المالية الموحدة.
ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة /غير متداولة .تكون
الموجودات متداولة عندما تكون:





من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة عندما:





يكون متوقعاً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف الشركة وشركاتها التابعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:
-

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو-في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات.

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قاب ً
ال للوصول إليه من قبل الشركة وشركاتها التابعة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام
باستخدام اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم
اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى
وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له.
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تستخدم الشركة وشركاتها التابعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة
من المدخالت التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة.
ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه ،بنا ًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحديد ما
إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس
القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة التقرير .تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس
القيمة العادلة غير المتكررة.
في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وف ًقا
للسياسات المحاسبية للشركة وشركاتها التابعة .ولهذا التحليل تقوم الشركة وشركاتها التابعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم
من خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة.
كما تقوم الشركة وشركاتها التابعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.
ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت الشركة وشركاتها التابعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل
أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
النقد وما في حكمه

إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية
للتغيرات في القيمة .تتكون التقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة استحقاق أصلية
أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.
المخزون

يتكون المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية والزى المدرسى ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتمثل القيمة القابلة
للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما منها تكاليف اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع .يتم تحديد التكلفة
باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تقوم الشركة وشركاتها التابعة (عند اللزوم) بإثبات انخفاض في القيمة الدفترية بالفرق بين القيمة الدفترية وصافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون بطيء
الحركة والمخزون المتقادم ضمن تكلفة األيرادات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
المنح الحكومية

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم اإللتزام بها .عندما ترتبط
المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم الشركة وشركاتها التابعة تعويض التكاليف التي يتم
قيدها كمصروفات.
عندما تتعلق المنحة بأصل ،يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.
عندما تحصل الشركة وشركاتها التابعة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بنا ًء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية متساوية .عندما يتم منح قروض أو
مساعدات مماثلة من الحكومات أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة حكومية
وتسجل ضمن المطلوبات غير المتداولة في المركز المالى كمنح حكومية مؤجلة.
الممتلكات والمعدات

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة .تتكون التكلفة من تكلفة المعدات والمواد بما في ذلك الشحن
والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف التمويل المرسملة .إذا كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية
مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمعدات.
يحمل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمراإلنتاجي المق َّدر لكل منها
وفقاً لألعمار المقدرة السنویة التالیة:
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( لودجلااالاجلااألعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لألصول
آالف الرياالت السعودية
مباني وإنشاءات
أثاث ومفروشات
معدات وأجهزة كهربائية
وسائل نقل وانتقال

 31يوليو 2018م
(عدد السنوات)

 31يناير 2019م
(عدد السنوات)

نسب اإلهالك
 31يوليو 2018م

نسب اإلهالك
 31يناير 2019م

50

50

%2

%2

6.66

6.66

%15

%15

6,66-4

6,66-4

%25-%15

%25-%15

10

10

%10

%10

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م

يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أو القيمة المتبقية
مختلفة عن تلك المقدر سابقاً .يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بأثر مستقبلي.
تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات .اإلصالحات والتحسينات الصغيرة يتم تحميلها
كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية
للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب ،وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة مباشرة
إلى اإلنشاء أو التركيب ،بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة ،إلى فئة الموجودات المعنية .ال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة .الحقاً لإلثبات األولي يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكم .الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها ويتم
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تم فيها تكبد المصروفات.
برامج الحاسب اآللي

يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً بالتكلفة .يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها المقدر بخمس سنوات.
الشهرة

الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
واإللتزامات المحتملة المعترف بها .عندما تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ .يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج
األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال .تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض
اإلدارة الداخلية وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.
اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة الشركة وشركاتها التابعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة
أقل من القيمة القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة
الخمس سنوات التالية لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية لمدة خمس سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وف ًقا ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة على إنشاء موجودات مؤهلة لتحمل تكلفة اإلقتراض والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة
لالستخدام المحدد لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل المعني .حيثما يتم الحصول على القروض خصيصاً لتمويل مشروع ،يمثل المبلغ المرسمل تكاليف
اإلقتراض المباشرة وغير المباشرة المتكبدة .وحيثما يكون هناك فائض نتيجة استثمار مؤقت لمبلغ تمويل األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص
بغرض تمويل مشروع فإن الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة .عندما تشكل القروض
المستخدمة لتمويل مشروع جز ًء من القروض العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدل التمويل بالشركة وشركاتها التابعة .يتم قيد كافة
تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها ضمن قائمة الربح أو الخسارة .تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها
الشركة وشركاتها التابعة فيما يتعلق باإلقتراض.
انخفاض الموجودات غير المالية

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته .في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب
إجراء إختبار إنخفاض سنوي لألصل ،تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة
العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي
إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية
لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
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عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف
االستبعاد معامالت السوق األخيرة .في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم إختبار الشهرة سنوياً
لإلنخفاض وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرة.
تستند الشركة وشركاتها التابعة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات
المولدة للنقد للشركة وشركاتها التابعة التي تتوزع عليها الموجودات الفردية .تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات.
يتم إحتساب معدل النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.
بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بشكل دوري لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً لم تعد موجودة أو
قد إنخفضت .عند وجود مثل هذه المؤشر تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد .ويتم رد خسائر
اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد خصم
االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم اإلعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
الزكاة

يتم احتساب مخصص الزكاة بتاريخ قائمة المركز المالى الموحدة وف ًقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .ويدرج
المخصص الناتج ضمن قائمة األرباح أوالخسائر الموحدة .يتم اثبات مطلوبات الزكاة االضافية عن السنوات السابقة إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط
الزكوية عن سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها اصدار الربوط النهائية.
منافع الموظفين

تقدم الشركة وشركاتها التابعة خطة مزايا محددة للموظفين وف ًقا لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في
أنظمة المملكة العربية السعودية .يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح أوالخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة والرصيد المقابل يضاف إلى لألرباح المبقاة من خالل قائمة
الدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة الي حدثت فيها.
ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترات الحقة ،ويتم اإلعتراف بالتكاليف والمصاريف المتعلقة بخطط المنافع
المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
االعتراف بااليرادات

تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقديم الخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة الشركة وشركاتها التابعة مع
االخذ بعين االعتبار شروط الدفع المحددة تعاقدياً .يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات.
يتم إثبات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى الشركة وشركاتها التابعة وعندما
تتحقق معايير محددة لكل من أنشطة الشركة وشركاتها التابعة كما هو موضح أدناه.
تعترف الشركة وشركاتها التابعة باإلیرادات بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )۱٥باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالیة:
( لودجلااالاجلاالخمس خطوات لالعتراف باإليرادات
التعريف

الخطوات
اخلطوة  :1حتديد العقد مع العميل

یُعرف العقد بأنه اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقو ًقا والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد المعاییر لكل عقد التي یجب الوفاء بها

اخلطوة  :2حتديد التزامات األداء

التزام األداء هو وعد في عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل

اخلطوة  :3حتديد سعر املعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة وشركاتها التابعة الحصول عليه في نظیر نقل السلع أو الخدمات التي وعد
بها العمیل ،باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة

اخلطوة  :4تخصيص سعر املعاملة

بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ
المقابل الذي تتوقع الشركة وشركاتها التابعة الحصول عليها مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء

اخلطوة  :5االعتراف باإليرادات

تحقق الشركة وشركاتها التابعة اإلیرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طریق نقل السلع أو الخدمات التي وعد بها
العمیل بموجب العقد

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م

الخدمات التعليمية

يتم االعتراف بااليرادات عند تأدية الخدمات التعليمية للطالب المسجلين بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي بعد الخصومات
واالعفاءات .كما تتحقق االيرادات األخرى عند تقديم الخدمات ذات العالقة.
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توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة وشركاتها التابعة.
ربحية السهم

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بعرض معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو
الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين في الشركة وشركاتها التابعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .يتم تحديد ربحية
السهم المخفضة بخصم الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة مخصوماً منها األسهم المملوكة
المحتفظ بها لتأثير كافة األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تتكون من أوراق الدفع القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين ،إن وجدت.
المعامالت بالعمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك المعامالت ،أما الموجودات والمطلوبات
ذات الطبيعة النقدية المحددة بالعمالت األجنبية فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وف ًقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي الموحدة ،وتدرج
خسائر أو أرباح فروقات أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للفترة الجارية.
اإليجارت

يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب ،ينطوي أو ال ينطوي على عقد إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه .يتم تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان الوفاء
بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق محدد صراحة في الترتيب.
الشركة كمستأجر

إن عقود اإليجار التمويلى التي تنقل إلى الشركة وشركاتها التابعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء اإليجار
يتم رسملتها عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع دفعات
اإليجار بين النفقات التمويلية وتخفيض في إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام .يتم اإلعتراف نفقات التمويل
في التكاليف التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ،ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة وشركاتها التابعة سوف تحصل على
الملكية في نهاية فترة اإليجار ،يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما أقصر.
إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي .يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
الشركة وشركاتها التابعة كمؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل بشكل جوهري إلى عقود إيجار
تشغيلية .يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر واإلعتراف بها
على مدى فترة اإليجار بنفس األساس كإيرادات إيجار .يتم اإلعتراف باإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة التي تحققت فيها.
المخصصات

يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون للشركة وشركاتها التابعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن
المرجح أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها .عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد
المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
لألموال ،وعندما يكون مالئماً والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام .يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
االلتزامات المحتملة

هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال
تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة وشركاتها التابعة ،أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام.
في حال عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإنه ال يدرج ضمن المطلوبات المحتملة وإنما يفصح عنه في القوائم المالية الموحدة.
التقارير القطاعية

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل اإليرادات
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى .تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل من قبل صانعي القرارات
التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.
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تصنيف وقياس الموجودات المالية

عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر – استثمارات في أدوات الدين ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل – استثمارات في أدوات حقوق الملكية ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
-

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،وتنشأ بنودها التعاقدية فيتواريخ محدد للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
-

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.

عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للشركة وشركاتها التابعة أن تختار بشكل نهائي
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل االخر .يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وف ًقا لما تم بيانه أعاله ،يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات األولي ،يحق للشركة وشركاتها التابعة أن تخصص
بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ،كموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس األولي للموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة ،بالنسبة
للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشكل مباشر .يتم تطبيق السياسات المحاسبية
التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ،وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات
إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.
االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وكذلك أرباح وخسائر تحويل
العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل .وعند
التوقف عن اإلثبات ،فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح
استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبدًا إلى الربح أو الخسارة.
 )1االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.
يتم قياس مخصصات الخسائر على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية :وهي الخسائر االئتمانية التي تنتج من جميع أحداث
التع ّثر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .تقوم الشركة وشركاتها التابعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن الشركة
وشركاتها التابعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للشركة وشركاتها التابعة والتقييم االئتماني المستنير ،بما في ذلك
معلومات النظرة المستقبلية.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد
(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وشركاتها التابعة وف ًقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة وشركاتها التابعة استالمها) .يتم
خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
الموجودات المالية المنخفضة قيمتها ائتمانياً

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة ائتمانياً .يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة ائتمان ًيا عند وقوع حدث أو أكثر يكون
له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
عرض االنخفاض في القيمة

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.
التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه التقديرات
واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات المخاطر الجوهرية
التي قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مدرجة أدناه .تستند الشركة وشركاتها التابعة
في تقديراتها على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .إن الظروف الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية ،قد تتغير بسبب
التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة الشركة .يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.
خطط المزايا المحددة

يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية .يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات
مختلفة والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت
الوفيات .نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن إلتزام المزايا المحدد شديد التأثر بالتغيرات في هذه اإلفتراضات.
تتم مراجعة جميع اإلفتراضات في تاريخ كل تقرير.
إن معدل الخصم هو المعامل األكثر عرضة للتغيرات .وعند تحديد معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت الفائدة لسندات الشركات
بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام مكافأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصنيف " "AAأو أعلى ،كما تم تحديده بواسطة وكالة تصنيف معتمدة دولياً لتتوافق
مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددة .يتم مراجعة السندات األساسية للتأكد من جودتها .يتم حذف تلك التي لها فروقات إئتمان مفرطة من تحليل
السندات التي يعتمد عليها معدل الخصم ،على أساس أنها ال تمثل سندات جودة عالية .يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات لدول محددة .ال تتغير
جداول الوفيات إال على فترات زمنية استجابة للتغيرات السكانية .وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات إلى معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل
بالنسبة لدول محددة.
شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالى

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالى .عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية على أساس المعايير الدولية للتقرير
المالى ،قامت الشركة وشركاتها التابعة بتعديل المبالغ المدرجة سابقاً في القوائم المالية المعدة وف ًقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة
العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المعايير المحاسبية السابقة).
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6 66666قوائم الدخل
قوائم الدخل الموحدة

( لودجلااالاجلاقوائم الدخل الموحدة
آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

اإليرادات

159.368

157.909

()%0.9

تكلفة اإليرادات

()110.253

()112.620

%2.1

مجمل الربح

49.115

45.290

()%7.8

مصروفات عمومية وإدارية

()8.003

()8.987

%12.3

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

()798

()2.100

%163.1

إيرادات أخرى

4.234

5.309

%25.4

ربح التشغيل

44.548

39.511

()%11.3

تكاليف تمويل

()2.818

()5.544

%96.7

صايف الربح الفترة قبل الزكاة

41.730

33.967

()%18.6

الزكاة

()768

()689

()%10.2

صايف ربح الفترة

40.963

33.278

()%18.8

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقً ا إلى الربح واخلسارة
خسائر أكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

()1.201

()253

()%78.9

إجمالي الدخل الشامل للفترة

39.762

33.025

()%16.9

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م

( لودجلااالاجلامؤشرات األداء الرئيسية
لفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2019م

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

مجمل الربح

%30.8

%28.7

()2.1

مصروفات عمومية وإدارية

%5.0

%5.7

0.7

ربح التشغيل

%28.0

%25.0

()2.9

صافي الربح قبل الزكاة

%26.2

%21.5

()4.7

صافي ربح الفترة

%25.7

%21.1

()4.6

كنسبة مئوية من اإليرادات

مؤشرات األداء الرئيسية
إجمالي عدد الطالب

26.620

26.744
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متوسط عدد المعلمين

2.414

2.180

()234

متوسط عدد الطالب لكل معلم

11.0

12.3

1.2

11.601

11.412

()189

%74.1

%69.2

()4.9

متوسط صافي اإليراد لكل طالب (ريال
متوسط نسب اإلشغال

سعودي)*

* متوسط صافي اإليراد لكل طالب = صافي ايرادات الرسوم الدراسية على أساس سنوي (باستثناء ايرادات النقل)  /إجمالي عدد الطالب

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة

افتتحت الشركة وشركاتها التابعة مدرسة رواد إشبيليا العالمية في السنة المالية 2019م بطاقة استيعابية بلغت  2.700طال ًبا وطالبة وبنسبة إشغال
منخفضة بنحو  %9.5كما في  31يناير 2019م نظ ًرا لكونها في بداية العام الدراسي األول لها ،مما أدى إلى انخفاض متوسط نسب االشغال للشركة
وشركاتها التابعة من  %74.1لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  %69.2لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.

160

اإليرادات

شكلت إيرادات الرسوم الدراسية متوسط نسبة  %96,8من إجمالي اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م والستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م .انخفضت اإليرادات بنسبة  %0.9من  159.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  157.9مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م على الرغم من إرتفاع إجمالي عدد الطالب من  26,620طالب إلى  26,744طالب بسبب
الزيادة في نسب التسجيل المرتبطة بمدرسة رواد إشبيليا األهلية (من  1,553طالب إلى  2,698طالب خالل ذات الفترة) حيث التزال المدرسة في طور
النمو ،وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي أعداد الطالب في باقي مدارس الشركة وشركاتها التابعة قد انخفض من  25,067طالب إلى  23,790طالب .يعزى
االنخفاض في عدد الطالب في المدارس (بإستثناء مدارس رواد إشبيليا) إلى التباطؤ االقتصادي الذي استمر في التأثير بشكل عام على نسب التسجيل
باإلضافة إلى الزيادة التي طرأت على رسوم تجديد اإلقامة للمرافقين والتي بدورها أدت إلى انخفاض نسب التسجيل في المدارس األجنبية.
الجدير بالذكر أن اإلرتفاع في أعداد الطالب في مدارس رواد إشبيليا األهلية (من  1,553طالب إلى  2,698طالب خالل ذات الفترة) يعود نسبيا إلى
إضافة المنهج المصري كمنهج جديد إعتبارا من بداية العام الدراسي 2019/2018م مما عزز نسب التسجيل في المدارس األهلية بنحو  216طالب
حيث بلغت اإليرادات من المنهج المصري  807ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م باإلضافة إلى انطالق مدرسة رواد
إشبيليا العالمية حيث تم إضافة  256طالب إلى مجمل األعداد الكلية لطالب الشركة وشركاتها التابعة .انخفض معدل اإليراد لكل طالب بنسبة  %1.6من
 11,601ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  11,412ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
نتيجة الرتفاع نسب الخصومات التحفيزية والمرتبطة بشكل رئيس بمدارس رواد إشبيليا ومدرسة العروبة العالمية.
تكلفة اإليرادات

ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %2.1من  110.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  112.6مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة إرتفاع االهالك واإلستنفاذ من  5.8مليون ريال سعودي إلى  7.8مليون ريال سعودي حيث تمت
رسملة جزء كبير من مجمع اشبيليا التعليمي بالمقارنة مع الفترة السابقة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى ذﻟك ،ارﺗﻔﻌت تكلفة اإليرادات نتيجة الزيادة ﻓﻲ تكلفة المرافق
العامة من  2.5مليون ريال سعودي إلى  3.5مليون ريال سعودي وذلك بسبب زيادة رسوم تعرفة الكهرباء للمباني السكنية والتجارية والتي تنطبق على
المباني غير التعليمية المستأجرة باإلضافة إلى فاتورة المياه المتأخرة لمدرسة العروبة العالمية والمرتبطة باستهالك السنة السابقة بحيث تم تحميلها
كمصروف على  31يناير 2019م.
كما استقرت الرواتب واألجور ومزايا الموظفين عند  78.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير2019م وذلك على الرغم من إرتفاع مستوى الرواتب الناتج من اختالف التوقيت في بداية السنة األكاديمية في ما بين السنتين الدراسيتين
2017م2018-م و2018م2019-م وذلك بفارق  16يو ًما بين الفترتين وانخفاض عدد المستفيدين من دعم صندوق الموارد البشرية خالل ذات الفترة مما أدى
الى إرتفاع سقف الرواتب للمدرسين السعوديين حيث تم تعويض ذلك جزئياً من خالل خطة إعادة الهيكلة للوظائف التعليمية التي دخلت حيز التنفيذ خالل
الربع األول من السنة المالية 2019م لتقليص عدد المدرسين في عدد من المدارس األهلية والعالمية مع المحافظة على جودة التعليم بشكل عام.
هامش الربح اإلجمالي

انخفض مجمل الربح بنسبة  ٪7.8من  49.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  45.3مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع االهالك واإلستنفاذ ( 2.0مليون ريال سعودي) وتكلفة المرافق العامة ( 1.0مليون ريال سعودي)
باإلضافة إلى إنخفاض صافي اإليرادات ( 1.8مليون ريال سعودي) نتيجة إرتفاع الخصومات التحفيزية كما تم ذكره مسبقا مما أدى إلى انخفاض هامش
الربح اإلجمالي من  ٪30.8إلى  ٪28.7خالل الفترة ذاتها.
المصروفات العمومية واإلدارية

ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %12.3من  8.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  9.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة وجود بعض المصاريف التسويقة الغير متكررة بنحو  450ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م حيث قامت الشركة برعاية أحد المناسبات التعليمية خالل الفترة .باإلضافة إلى ذلك ،إرتفعت رواتب الموظفين
والفوائد األخرى من  6.6مليون ريال سعودي إلى  6.9مليون ريال سعودي وذلك بسبب شغل منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2017م وتعيين مشرف
إداري عام للمدارس في ذات الفترة.
الهبوط في قيمة الذمم المدينة

ارتفع مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة بنسبة  %163.1من  798ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى 2.1
ً
تحفظا لحساب
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م حيث طبقت الشركة وشركاتها التابعة سياسة مخصصات أكثر
األرصدة المشكوك بتحصيلها حيث يتم تعزيز المخصص على أرصدة الذمم للطالب بحسب أعمار الذمم بشكل عام (مخصص بنسبة  %25للذمم المدينة
التي تعدت سنة أكاديمية كاملة ومخصص بنسبة  %45للذمم المدينة مابين سنتين وثالث سنوات ومخصص بنسبة  %65للذمم المدينة فوق الثالث سنوات)
في حين يتم تعزيز المخصص خالل الفترة السابقة على الطالب المنقطعين فقط .سوف تقوم الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  9لتقييم
الحسابات المشكوك في تحصيلها بحسب الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي تأخذ باالعتبار تقييم إكتواري إلحتمالية التحصيل للمدرسة باإلضافة
لألوضاع السوق واالقتصاد وذلك إبتداءا من الربع الرابع من السنة المالية 2019م.
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اإليرادات األخرى

إرتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %25.4من  4.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  5,3مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة إرتفاع ايراد ايجارات المبني االداري والمالعب بنحو 361الف ريال سعودي حيث تم تأجير
مساحات إضافية للمبنى اإلداري باإلضافة إلرتفاع اإليراد من بيع الكتب لمجمع إشبيليا العالمية بمبلغ  283الف ريال سعودي واإلرتفاع في إيرادات تأجير
المقاصف بمبلغ  172ألف ريال سعودي باإلضافة إلى اإلرتفاع في إيرادات تنظيم األنشطة الطالبية المختلفة واإليرادات النثرية األخرى بقيمة  259ألف
ريال سعودي.
تكاليف التمويل

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %96.7من  2.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  5.5مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة التكاليف التمويلية المتعلقة ببناء مدرسة رواد إشبيليا ،والتي كانت ترسمل كجزء من البناء المستمر
للمجمع خالل السنة المالية 2018م.
مخصص الزكاة

بلغ مخصص الزكاة  768ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و 689ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م حيث تم احتساب المخصص على أساس تقديري من قبل المراجع القانوني بحيث تم إحتساب مخصص الزكاة لفترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2018م عن طريق تقسيم المخصص السنوي على فترات متساوية على كل ربع ،بينما تم حساب المخصص لفترة الستة أشهر المنتهية في 31
يناير 2019م بحسب تقديرات المراجع القانوني في نهاية الفترة المالية وذلك بنا ًء على نتائج السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م.
صافي ربح الفترة

انخفض صافي ربح الفترة بنسبة  %18.8من  41.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  33.3مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع التكاليف التمويلية من  2.8مليون ريال سعودي إلى  5.5مليون ريال سعودي باإلضافة
إلى إرتفاع تكلفة االهالك واإلستنفاذ من  5.8مليون ريال سعودي إلى  7.8مليون ريال سعودي وإرتفاع مخصص الهبوط في أرصدة الذمم المدينة بنحو
 1.3مليون ريال سعودي باإلضافة إلى إرتفاع رسوم المرافق العامة بنحو مليون ريال سعودي .ونتيجة لذلك ،فقد انخفض هامش ربح الفترة من %25.7
إلى  %21.1خالل ذات الفترة.
خسائر أكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ترتبط األرباح والخسائر االكتوارية بعملية إعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس اكتواري حيث تم قيد خسائر بقيمة  1.2مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م بينما تم قيد خسائر بقيمة  253ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير
2019م .يرتبط انخفاض الخسائر األكتوارية في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بالزيادة في نسب المدرسين السعوديين وبالتالي زيادة
معدالت الدوران بالمقارنة مع كادر المعلمين غير السعوديين.
تفاصيل اإليرادات

( لودجلااالاجلااإليرادات بحسب الشركة
آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

شركة عطاء التعليمية

129.505

132.438

%2.3

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

27.151

22.742

()%16.2

شركة النخبة التعليمية

2.712

2.729

%0.6

اإلجمالي

159.368

157.909

()%0.9

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

شركة عطاء التعليمية

شكلت إيرادات شركة عطاء التعليمية  ٪81.3من صافي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و ٪83.9من
صافي اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م .ارتفع صافي اإليرادات بنسبة  ٪2.3من  129.5مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  132.4مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع عدد طالب مدارس
رواد إشبيليا بالتزامن مع افتتاح المنهج المصري وارتفاع نسب التسجيل في مدرسة رواد إشبيليا بشكل عام .باإلضافة إلى ذلك ،أدى افتتاح مدارس رواد
إشبيليا العالمية إلى ارتفاع نسب التسجيل وبالتالي ارتفاع اإليرادات المرتبطة بشركة عطاء التعليمية.
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شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

شكلت إيرادات شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية  ٪17.0من صافي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير
2018م بينما بلغت  ٪14.4من صافي اإليرادات ﻟﻔﺘﺮة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2019م .اﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات بنسبة  %16.2ﻣﻦ  27.2ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل سعودي في ﻔﺘﺮة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  22.7ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سعودي ﻟﻔﺘﺮة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2019م ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد الطالب بنحو  434طال ًبا نتيجة األثر السلبي لرسوم المرافقين على نسب التسجيل.
شركة النخبة التعليمية

شكلت إيرادات شركة النخبة التعليمية ما نسبته  ٪1.7من صافي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
استقر صافي اإليراد عند  2.7مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و 31يناير 2019م.
( لودجلااالاجلااإليرادات بحسب المنهج الدراسي
آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

إيرادات رسوم دراسية
المناهج األهلية

102.882

106.090

%3.1

المناهج األمريكية والبريطانية

46.242

43.852

()%5.2

المناهج الهندية

17.728

17.832

%0.6

المناهج الفرنسية

5.796

5.150

()%11.2

إجمالي إيرادات رسوم دراسية

172.649

172.924

%0.2

الخصومات
المناهج األهلية

()12.996

()13.391

%3.0

المناهج األمريكية والبريطانية

()4.555

()6.309

%38.5

المناهج الهندية

-

-

-

المناهج الفرنسية

()684

()620

()%9.4

إجمالي اخلصومات

()18.236

()20.320

%11.4

المناهج األهلية

89.886

92.700

%3.1

المناهج األمريكية والبريطانية

41.687

37.543

()%9.9

المناهج الهندية

17.728

17.832

%0.6

المناهج الفرنسية

5.112

4.530

()%11.4

صايف إيرادات رسوم دراسية

154.413

152.604

()%1.2

إيرادات رسوم النقل

4.955

5.305

()%1.7

إجمالي اإليرادات

159.368

157.909

()%0.9

كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية
اخلصومات
املناهج األهلية

%12.6

%12.6

0

املناهج األمريكية والبريطانية

%9.9

%14.4

4.5

املناهج الهندية

%0.0

%0.0

-

املناهج الفرنسية

%11.8

%12.0

0.2

اإلجمالي

%11.8

%13.1

1.3

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الطالب
املناهج األهلية

12.950

13.589

639

املناهج األمريكية والبريطانية

5.424

5.074

()350
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آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

املناهج الهندية

7.481

7.411

()70

املناهج الفرنسية

765

670

()95

إجمالي عدد الطالب

26.620

26.744

124

متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب (ريال سعودي)
املناهج األهلية

13.882

13.643

()239

املناهج األجنبية

15.371

14.798

()573

املناهج الهندية

5.687

5.775

87

املناهج الفرنسية

13.365

13.521

157

متوسط إيرادات الرسوم الدراسية لكل طالب

11.601

11.412

()189

عدد الطالب املسجلني يف النقل

3.476

3.318

()158

نسبة التسجيل يف النقل

%18.2

%17.2

()0.8

متوسط إيرادات رسوم النقل لكل طالب (ريال سعودي)

2.851

3.198

347

متوسط االيرادات لكل طالب (ريال سعودي)

11.974

11.809

()165

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

إيرادات رسوم دراسية (المناهج األهلية)

ارتفع إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األهلية بنسبة  ٪3.1من  102.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م
إلى  106.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة للزيادة في نسب التسجيل المرتبطة بمدرسة رواد إشبيليا األهلية
نسب ًيا إلى ارتفاع عدد الطالب من  1,553طالب إلى  2,698طالب خالل ذات الفترة حيث التزال المدرسة في طور النمو .كما تم إضافة المنهج المصري
إلى مدرسة ر ّواد إشبيليا األهلية في ذات الفترة مما عزز نسب التسجيل في المدارس األهلية بنحو  216طالب .قوبل ذلك جزئياً بانخفاض نسب التسجيل
لمدرسة ر ّواد االزدهار ور ّواد الروابي خالل ذات الفترة نتيجة االستمرار في التباطؤ االقتصادي بشكل عام.
إيرادات رسوم دراسية (المناهج األمريكية والبريطانية)

انخفض إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج األمريكية والبريطانية بنسبة  ٪5.2من  46.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م إلى  43.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض عدد الطالب من  5,424طالب إلى
 5,074طالب خالل ذات الفترة والمتعلقة بشكل رئيس بانخفاض عدد الطالب في مدرسة العروبة العالمية ومدرسة الشرق األوسط العالمية بالتزامن
مع الزيادة على رسوم المرافقين والتي أثرت سل ًبا على نسب التسجيل بالمدارس األجنبية .في المقابل ،تم افتتاح مدرسة رواد إشبيليا العالمية حيث تم
إضافة  256طالب مع بدء السنة الدراسية 2018م2019/م.
إيرادات رسوم دراسية (المناهج الهندية)

ارتفع إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية للمناهج الهندية بنسبة  ٪0.6من  17.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م
إلى  17.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع اإليرادات لمدرسة الشرق األوسط الجديدة بنحو  268ألف
ريال سعودي .كما ذكر انفا ،يتم تسجيل اإليراد في المدارس المذكورة بشكل شهري بما يتالءم مع طرح المناهج الهندية ،وبالتالي قد ينخفض التسجيل
بنسب معينة خالل فترات معينة من السنة الدراسية (يعتبر التذبذب في نسب التسجيل الشهرية خالل السنة طبيعيا نظ ًرا لطبيعة المناهج الهندية).
إيرادات رسوم دراسية (المناهج الفرنسية)

انخفض إجمالي إيرادات الرسوم للمناهج الفرنسية بنسبة  ٪11.2من  5.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى 5.2
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض عدد الطالب بنحو  95طالب في نفس الفترة .نتج االنخفاض المذكور
من الزيادة على رسوم المرافقين والتي أثرت سل ًبا على نسب التسجيل وازدياد المنافسة نتيجة افتتاح مدرسة ذات المنهج الفرنسي في منطقة مجاورة.
الخصومات

ارتفعت الخصومات كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية (بإستثناء مدارس المناهج الهندية حيث اليتم منح خصومات في مدارس المناهج
الهندية) من  ٪11.8في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  ٪13.1في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة الخصومات
التحفيزية المقدمة للطالب في مدارس رواد إشبيليا األهلية المفتتحة حدي ًثا وذلك لتعزيز نسب التسجيل حيث تزامنت مع زيادة عدد الطالب خالل نفس
الفترة وبالتالي ارتفاع صافي اإليرادات للمدرسة المذكورة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت اإلدارة بمنح خصومات خاصة لمدارس العروبة العالمية بنسبة %5
حيث بلغت تلك الخصومات  1.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م للمحافظة على نسب التسجيل في ذات الفترة.

164

قوبل ذلك باالنخفاض في خصم اإلدارة بحيث تم تعديل بعض المعايير المرتبطة بتلك الخصومات باإلضافة إلى إنخفاض الخصومات المرتبطة باألداء
الدراسي للطالب (كخصم حفظ القرآن الكريم والتفوق الدراسي) حيث تم تعديل بعض المعايير المرتبطة بإستحقاق الخصومات المدفوعة للطالب.
إيرادات رسوم النقل

ارتفعت إيرادات رسوم النقل من  5.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  5.3مليون ريال سعودي في  31يناير
2019م على الرغم من انخفاض عدد الطالب المسجلين في النقل من  3.476إلى  3.318طالب حيث كان أثر االرتفاع في رسوم النقل أكبر من أثر
االنخفاض في نسب التسجيل خالل ذات الفترة.
( لودجلااالاجلاإجمالي صافي اإليرادات بحسب المدرسة
آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

الر ّواد فرع االزدهار

41.237

38.504

()%6.6

الر ّواد فرع الروابي

19.843

18.756

()%5.5

الر ّواد فرع إشبيليا

7.992

14.348

%79.5

الر ّواد فرع المنصورة

11.059

10.974

()%0.8

الر ّواد فرع األندلس

5.650

6.519

%15.4

الفكر

4.532

4.340

()%4.2

نخبة الخرج

2.712

2.729

()%0.6

إجمالي املناهج األهلية

93.025

96.170

%3.4

العروبة العالمية

27.151

22.742

()%16.1

الشرق األوسط العالمية

15.858

14.480

()%8.8

رواد إشبيليا العالمية

-

1.652

ال ينطبق

إجمالي املناهج األمريكية والبريطانية

43.009

38.874

()%9.6

الشرق األوسط الجديدة العالمية

11.184

11.452

%2.4

الشرق األوسط الحديثة العالمية

7.025

6.878

()%2.1

إجمالي املناهج الهندية

18.209

18.330

%0.7

السليمانية العالمية

5.126

4.534

()%11.5

إجمالي املناهج الفرنسية

5.126

4.534

()%11.5

اإلجمالي

159.368

157.909

()%0.9

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

اعتمدت وزارة التعليم في عام 2017م عبر شركة تطوير المباني برنامج تدرج لرفع كفاءة مباني المدارس األهلية المصممة ألغراض غير التعليمية حيث
يهدف البرنامج إلى تقييم وضع مباني المدارس األهلية المستأجرة غير المصممة ألغراض تعليمية ووضع خطة انتقالية لتصحيح وضعها باالنتقال إلى
مبان مصممة ألغراض تعليمية .ونظ ًرا إلى اعتماد خمس ( )5من مدارس الشركة على عدد من المباني المستأجرة غير المصممة ألغراض تعليمية فقد
ٍ
تم تقييمها وفق برنامج تدرج حيث تشمل مدارس السليمانية العالمية ومدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس
الفكر األهلية ومدرسة نخبة الخرج.
الرواد األهلية فرع االزدهار
مدارس
ّ

انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  ٪6.6من  41.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  38.5مليون ريال في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بسبب انخفاض عدد الطالب من  4.274طالب إلى  3.910طالب نتيجة االستمرار في التباطؤ االقتصادي بشكل عام.
الرواد األهلية فرع الروابي
مدارس
ّ

انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  ٪5.5من  19.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  18.8مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بسبب انخفاض عدد الطالب من  2.799طالب إلى  2.631طالب نتيجة االستمرار في التباطؤ
االقتصادي بشكل عام.
الرواد األهلية فرع المنصورة
مدارس
ّ

استقر إجمالي ﺻﺎﻓﻲ اإليرادات ﻋﻧد  11.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و 31يناير 2019م حيث تم تعويض
االنخفاض ﻓﻲ ﻋدد اﻟطﻼب من  2.045طالب إلى  1.993طالب من خالل انخفاض اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ  238أﻟف ريال بين الفترتين.
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الرواد فرع إشبيليا
مدارس
ّ

ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %79.5من  8.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  14.3مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة الزيادة في عدد الطالب من  1.553طالب إلى  2.698طالب خالل ذات الفترة حيث
التزال المدرسة في طور النمو .كما تم إضافة المنهج المصري في ذات الفترة مما عزز نسب التسجيل في مدرسة رواد إشبيليا األهلية بنحو  216طالب
حيث بلغت اإليرادات من المنهج المصري  807ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
الرواد األهلية فرع األندلس
مدارس
ّ

ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  %15.4من  5.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  6.5مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة لزيادة عدد الطالب من  945طالب إلى  1.049طالب حيث استمر أثر التحسينات الجوهرية
المطبقة من أبرزها تعيين إدارة جديدة ورفع جودة المدرسين من خالل خبرات جديدة ومختبرات علمية متطورة باإلضافة إلى إنشاء قاعات دراسية ذكية
في المدرسة خالل الفترة السابقة من تعزيز نسب التسجيل بشكل عام على الرغم من التباطؤ االقتصادي.
مدارس الفكر األهلية

انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  ٪4.2من  4.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  4.3مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض عدد الطالب من  695طالب إلى  640طالب نتيجة االستمرار في التباطؤ
االقتصادي بشكل عام.
مدارس نخبة الخرج األهلية

استقر إجمالي ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات عند  2.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و 31يناير 2019م حيث بلغ عدد الطالب
 639و 668طالبا على التوالي.
مدارس العروبة العالمية

اﻧﺨﻔﺾ إجمالي ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات بنسبة  %16.1ﻣﻦ  27.2ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سعودي في فترة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  22.7ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
سعودي في ﻔﺘﺮة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2019م ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد الطالب من  3.304طالب إلى  2.870طالب نتيجة األثر السلبي لرسوم
المرافقين على نسب التسجيل.
مدارس الشرق األوسط العالمية

اﻧﺨﻔﺾ إجمالي ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات بنسبة  %8.8ﻣﻦ  15.9ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سعودي في فترة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  14.5ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
سعودي في ﻔﺘﺮة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2019م ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد الطالب من  2.120طالب إلى  1.948طالب نتيجة األثر السلبي على
رسوم المرافقين على نسب التسجيل.
مدارس رواد إشبيليا العالمية

افتتحت الشركة وشركاتها التابعة مدرسة رواد إشبيليا العالمية في عام 2018م في مدينة الرياض بقدرة استيعابية تصل إلى  2.700طال ًبا وطالبة.
بلغ إجمالي صافي اإليرادات  1.7مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بسبب التحاق  256طال ًبا .يجدر بالذكر أن
المدرسة مازالت في طور النمو كما في  31يناير 2019م.
مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

ارتفع إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  ٪2.4من  11.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  11.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م نتيجة الزيادة في متوسط الرسوم الدراسية لكل طالب بنسبة  %7.4من  5.161ريال سعودي
إلى  5.339ريال سعودي خالل الفترة نفسها .وقد قوبل هذا بانخفاض عدد الطالب من  4.334طالب إلى  4.290طالب بين فترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2018م و 31يناير 2019م.
مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

اﻧﺨﻔﺾ إجمالي ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات بنسبة  %2.1ﻣﻦ  7.0ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سعودي في فترة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  6.9ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
سعودي في ﻔﺘﺮة الستة أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31يناير 2019م ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد الطالب من  3.147طالب إلى  3.121طالب نتيجة األثر السلبي على
رسوم المرافقين على نسب التسجيل .
مدارس السليمانية العالمية

انخفض إجمالي صافي اإليرادات بنسبة  ٪11.5من  5.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  4.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض عدد الطالب من  765طالب إلى  670طالب في نفس الفترة .نتج االنخفاض
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المذكور من الزيادة على رسوم المرافقين والتي أثرت سل ًبا على نسب التسجيل كما تم افتتاح مدرسة منافسة ذات المنهج الفرنسي في منطقة مجاورة.
( لودجلااالاجلاالخصومات
آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

اخلصومات
خصم الموظفين

6.496

6.165

()%5.1

خصم مدارس ر ّواد إشبيليا

2.594

5.372

%107.1

خصم األشقاء

4.454

4.605

%3.4

خصم الدفع المبكر

1.381

1.524

%10.4

خصومات خاصة لمدارس العروبة العالمية

-

1.161

ال ينطبق

خصم االدارة

1.267

676

()%46.6

خصومات أخرى

2.043

817

()%60.0

االجمالي

18.236

20.320

%11.4

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

خصم الموظفين

إنخفض خصم الموظفين بنسبة  %5.1من  6.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م الى  6.2مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة األثر السلبي لرسوم المرافقين مما أدى بالتالي إلى االنخفاض في عدد التابعين بشكل عام.
رواد إشبيليا
خصم مدارس ّ

ارتفع خصم مدارس ر ّواد إشبيليا بنسبة  %107.1من  2.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م الى  5.4مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير2019م نتيجة إرتفاع عدد الطالب في ذات الفترة مقارنة بالفترة السابقة.
خصم األشقاء

ارتفع خصم األشقاء بنسبة  %3.4من  4.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م الى  4.6مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة نمو األعداد بفرع اشبيليا األهلية مع إضافة المنهج المصري في ذات الفترة وافتتاح مجمع ر ّواد إشبيليا
العالمية.
خصم الدفع المبكر

ارتفعت خصومات الدفع المبكر بنسبة  %10.4من  1.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م الى  1.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة نمو األعداد بفرع اشبيليا األهلي مع أضافة المنهج المصري في ذات الفترة وأفتتاح
مجمع ر ّواد إشبيليا العالمية.
خصومات خاصة لمدارس العروبة العالمية

قامت اإلدارة بمنح خصومات خاصة لمدارس العروبة العالمية بنسبة  %5حيث بلغت تلك الخصومات  1.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2019م للمحافظة على نسب التسجيل في ذات الفترة.
خصم اإلدارة

إنخفضت الخصومات الممنوحة من قبل اإلدارة بنسبة  %46.6من  1.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى 676
ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة التغيير في سياسات اإلدارة وذلك من خالل وضع معايير اكثر تحفظا في ما
يتعلق بخصومات االدارة.
خصومات أخرى

انخفضت الخصومات األخرى بنسبة  %60.0من  2.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م الى  817ألف ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة تعديل المعايير لبعض الخصومات التحفيزية كالخصومات الممنوحة لحفظ القرآن الكريم
والخصومات الممنوحة للتفوق الدراسي.
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تكلفة اإليرادات

( لودجلااالاجلاتكلفة اإليرادات
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

78.785

78.716

()%0.1

إيجارات

13.990

13.219

()%5.5

إهالك واستنفاذ

5.752

7.770

%35.1

مرافق عامة

2.456

3.468

%41.2

رسوم استقدام وتعقيب

3.133

2.671

()%14.7

مطبوعات وقرطاسية

2.256

2.321

%2.9

مصروفات السيارات

1.108

1.522

%37.4

إصالح صيانة

835

1.417

%69.6

رسوم األنشطة الطالبية

726

702

()%3.3

أخرى

1.212

814

()%32.8

إجمالي تكلفة اإليرادات

110.253

112.620

%2.1

متوسط عدد املعلمني

2.414

2.180

()234

متوسط الرواتب الشهرية لكل معلم بالريال
السعودي (أساسي وبدالت)

3.033

3.364

331

متوسط اإليراد لكل معلم (ريال سعودي)

127.949

140.019

12.070

آالف الرياالت السعودية

كنسبة مئوية من صايف اإليرادات
رواتب وأجور ومزايا موظفني

%49.8

%49.4

0.4

إيجارات

%8.8

%8.4

()0.4

إهالك واستنفاذ

%3.6

%4.9

1.2

مرافق عامة

%1.5

%2.2

0.7

رسوم استقدام وتعقيب

%2.0

%1.7

()0.3

مطبوعات وقرطاسية

%1.4

%1.5

0.1

مصروفات السيارات

%0.7

%1.0

0.3

إصالح صيانة

%0.5

%0.9

0.4

رسوم أنشطة طالبية

%0.5

%0.4

()0.0

أخرى

%0.8

%0.5

()0.3

اإلجمالي

%69.2

%71.3

2.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة

رواتب وأجور ومزايا موظفين

استقرت الرواتب واألجور ومزايا الموظفين عند  78.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 31
يناير2019م وذلك على الرغم من إرتفاع مستوى الرواتب الناتج من اختالف التوقيت في بداية السنة األكاديمية في ما بين السنتين الدراسيتين 2017م2018-م
و2018م2019-م وذلك بفارق  16يو ًما بين الفترتين حيث تم تعويض ذلك جزئياً من خالل خطة إعادة الهيكلة للوظائف التعليمية التي دخلت حيز التنفيذ خالل
الربع األول من السنة المالية 2019م لتقليص عدد المدرسين في عدد من المدارس األهلية والعالمية مع المحافظة على جودة التعليم بشكل عام.
إيجارات

انخفضت اإليجارات بنسبة  %5.5من  14.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  13.2مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (من  %8.8إلى  %8.4كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب إعادة التفاوض على شروط عقد اإليجار مع
جمعية البر لبعض أراضي رواد االزدهار التي نتج عنها تخفيض مبدئي في قيمة اإليجار السنوي من  3.8مليون ريال سعودي إلى  2.8مليون ريال سعودي
في ذات الفترة .تم تجديد العقد مع جمعية البر في الربع الثاني من السنة المالية 2019م.
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إهالك واستنفاذ

ارتفع مصروف اإلهالك واالستنفاذ بنسبة  %35.1من  5.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  7.8مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (من  %3.6إلى  %4.9كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب زيادة استهالك مدرسة ر ّواد
إشبيليا األهلية بمبلغ  1.6مليون ريال سعودي نتيجة تشغيل معظم مباني المجمع بما في ذلك مجمع مدارس إشبيليا العالمية في فترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2019م باإلضافة إلى إرتفاع مصروف اإلهالك واإلستنفاذ بشكل عام في مدارس الشركة وشركاتها التابعة نتيجة اإلضافات الرأسمالية
اإلعتيادية كالمستلزمات التقنية واألثاث والمفروشات .قابل ذلك انخفاض مصاريف االستهالك في جميع المدارس األخرى نتيجة تعديل العمر اإلنتاجي
للمباني (من  33عا ًما إلى  50عا ًما) والمركبات (من  5سنوات إلى  10سنوات).
مرافق عامة

ارتفعت تكاليف المرافق العامة بنسبة  %41.2من  2.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  3.5مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (من  %1.5إلى  %2.2كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب زيادة رسوم تعرفة الكهرباء للمباني السكنية
والتجارية والتي تنطبق على المباني غير التعليمية بشكل عام (حيث التنطبق زيادة رسوم تعرفة الكهرباء على المباني التعليمية) باإلضافة إلى فاتورة المياه
المتأخرة لمدرسة العروبة العالمية والمرتبطة باستهالك السنة السابقة بحيث تم تحميلها كمصروف في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
رسوم استقدام وتعقيب

إنخفضت رسوم االستقدام والتعقيب بنسبة  %14.7من  3.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  2.7مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (من  %2.0إلى  %1.7كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) نتيجة عكس الفاتورة المجمعة بقيمة
 2.7مليون ريال سعودي وذلك بقرار من وزارة العمل حيث تسقط استحقاقات كروت العمل للفترات السابقة عن الشركات المدرجة ضمن النطاق األخضر
من برنامج نطاقات للسعودة .قابل ذلك إرتفاعا في رسوم العمل للموظفين غير السعوديين في ذات الفترة.
مطبوعات وقرطاسية

استقرت مصروفات المطبوعات والقرطاسية عند مبلغ  2.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  31يناير 2019م وتتعلق بالعديد من اللوازم واألدوات التي ارتبطت عموماً بعدد الطالب في الفترة ذاتها.
مصروفات سيارات

ارتفعت مصروفات السيارات بنسبة  %37.4من  1.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  1.5مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (من  %0.7إلى  %1.0كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) نتيجة تأجير حافالت إضافية الستيعاب
االرتفاع في عدد طالب مدارس رواد إشبيليا حيث تم استئجار  16حافلة اضافية خالل الفترة ذاتها.
إصالح وصيانة

ارتفعت مصروفات اإلصالح والصيانة بنسبة  %69.6من  835ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  1.4مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م (من  %0.5إلى  %0.9كنسبة مئوية من صافي اإليرادات) بسبب افتتاح مدارس رواد إشبيليا
االهلية والعالمية باإلضافة إلى انتقال قسم البنات في مدارس نخبة الخرج لمبنى جديد.
األنشطة الطالبية

انخفضت المصروفات من األنشطة الطالبية بنسبة  %3.3من  726ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  702ألف ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة السياسة التي انتهجتها الشركة وشركاتها التابعة لضبط أوجه اإلنفاق خالل نفس الفترة.
المصروفات األخرى

تشمل المصروفات األخرى رسوم االعتماد األكاديمي ومصاريف التدريب وبرامج الحاسب اآللي وتقنية المعلومات والرعاية الطبية لطالب المدارس
والحراسات األمنية والمصاريف النثرية األخرى .انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  %32.8من  1.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
في  31يناير 2018م إلى  814ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بسبب انخفاض نفقات التدريب والشؤون األكاديمية
بمبلغ  200ألف ريال سعودي نتيجة السياسة التي انتهجتها اإلدارة لضبط أوجه اإلنفاق.
( لودجلااالاجلامجمل الربح بحسب المدرسة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 31
يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

الر ّواد فرع االزدهار

13.847

15.355

%10.9

الر ّواد فرع الروابي

7.870

7.743

()%1.6

الر ّواد فرع إشبيليا

3.102

3.934

%26.8

آالف الرياالت السعودية
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التغيير للفترة
2018م 2019 -م

لفترة الستة أشهر المنتهية في 31
يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

الر ّواد فرع المنصورة

3.656

3.724

%1.9

الر ّواد فرع األندلس

1.402

2.228

%58.9

الفكر

289

190

()%34.3

نخبة الخرج

()193

()453

%134.7

آالف الرياالت السعودية

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

املناهج األهلية

29.973

32.721

%9.2

العروبة العالمية

9.633

6.593

()%31.6

الشرق األوسط العالمية

6.052

4.263

()%29.6

رواد إشبيليا العالمية

-

()492

الينطبق

املناهج األمريكية والبريطانية

15.685.

10.364

()%33.9

الشرق األوسط الجديدة

2.318

2.274

الينطبق

الشرق األوسط الحديثة

735

100

()%86.4

املناهج الهندية

3.053

2.374

()%22.2

السليمانية العالمية

1.453

871

()%40.1

املناهج الفرنسية

1.453

871

()%40.1

شركة الرواد للخدمات المساندة

()1.049

()1.040

()%0.9

مجمل الربح

49.115

45.290

()%7.8

هامش الربح
املناهج األهلية

%32.2

%34.0

1.8

املناهج األمريكية والبريطانية

%36.5

%28.5

()8.0

املناهج الهندية

%16.8

%13.0

()3.8

املناهج الفرنسية

%28.3

%19.2

()9.2

اإلجمالي

%30.8

%28.7

()2.1

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

( لودجلااالاجلاإجمالي الربح التشغيلي ما قبل اإليجار واإلهالك
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

الر ّواد فرع االزدهار

18.774

19.907

%6.0

الر ّواد فرع الروابي

8.824

8.794

()%0.3

الر ّواد فرع إشبيليا

3.515

5.580

%58.7

الر ّواد فرع المنصورة

5.131

5.002

()%2.5

الر ّواد فرع األندلس

2.092

2.920

%39.6

الفكر

2.147

2.065

()%3.8

نخبة الخرج

325

256

()%21.2

آالف الرياالت السعودية

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

املناهج األهلية

40.808

44.524

%9.1

العروبة العالمية

13.976

10.849

()%22.4

الشرق األوسط العالمية

7.344

5.911

()%19.5

رواد إشبيليا العالمية

-

303

الينطبق

املناهج األمريكية والبريطانية

21.320

17.063

()%20.0

الشرق األوسط الجديدة

4.806

4.833

%0.6

الشرق األوسط الحديثة

3.612

3.075

()%14.9

املناهج الهندية

8.418

7.908

()%6.1

السليمانية العالمية

1.990

1.437

()%27.8

املناهج الفرنسية

1.990

1.437

()%27.8

إجمالي الربح التشغيلي ما قبل اإليجار واإلهالك

72.536

70.932

()%2.2

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة
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انخفض مجمل الربح بنسبة  ٪7.8من  49.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  45.3مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع اإلهالك واالستنفاذ ( 2.0مليون ريال سعودي) وتكلفة المرافق العامة ( 1.0مليون ريال سعودي)
باإلضافة إلى إنخفاض صافي اإليرادات ( 1.8مليون ريال سعودي) نتيجة إرتفاع الخصومات التحفيزية كما تم ذكره مسبقا مما أدى إلى انخفاض هامش
الربح اإلجمالي من  ٪30.8إلى  ٪28.7خالل الفترة ذاتها.
المناهج األهلية

ارتفع مجمل الربح بنسبة  ٪9.2من  30.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  32.8مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م وذلك من خالل خطة إعادة الهيكلة لعدد من الوظائف التعليمية حيث أثرت الخطة بشكل رئيسي في عدد
من المدارس األهلية بشكل خاص مما أدى بالتالي إلى انخفاض الرواتب واألجور ومزايا الموظفين خالل ذات الفترة .ونتيجة لذلك ،ارتفع هامش الربح
اإلجمالي من  ٪32.2في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  ٪34.0في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
المناهج األمريكية والبريطانية

انخفض مجمل الربح بنسبة  ٪33.9من  15.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  10.4مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بسبب انخفاض عدد الطالب بنحو  434طالب في مدرسة العروبة العالمية و 172طالب في مدرسة الشرق
األوسط العالمية نتيجة للزيادة في رسوم المرافقين .باإلضافة إلى ذلك ،أدت الزيادة في الخصومات التحفيزية لمدارس العروبة العالمية (حيث ارتفعت
الخصومات كنسبة مئوية من اإليرادات من  %7.8إلى  %11.6في ذات الفترة) إلى انخفاض هوامش الربح للمدرسة المذكورة .أدى انخفاض نسب اإلشغال
باإلضافة إلى العوامل األخرى المذكورة إلى انخفاض هامش الربح اإلجمالي من  ٪36.5في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى ٪28.5
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
المناهج الهندية

انخفض مجمل الربح بنسبة  ٪22.2من  3.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  2.4مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة إرتفاع الرواتب واألجور لمدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة
برفع سقف األجور للمدرسة المذكورة لبعض المعلمين باإلضافة إلى األثر السلبي للزيادة في رسوم المرافقين .نتيجة لذلك انخفض هامش الربح من
 %16.8في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  %13.0في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
المناهج الفرنسية

انخفض مجمل الربح بنسبة  ٪40.1من  1.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  871ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بحيث انخفضت نسب اإلشغال خالل ذات الفترة من  %86.9إلى  %76.1نتيجة األثر السلبي للزيادة في رسوم
المرافقين بينما ارتفعت تكلفة اإليرادات مع ارتفاع عدد المعلمين .أدى ذلك إلى انخفاض هامش الربح من  %28.3إلى .%19.2
مصروفات إدارية وعمومية

( لودجلااالاجلامصروفات إدارية وعمومية
آالف الرياالت السعودية
رواتب الموظفين والفوائد األخرى

مصاريف اتصاالت وانترنت
األتعاب المهنية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)
6.603
650
258

إهالك واستنفاذ

167

مرافق عامة

71

رسوم استقدام
أخرى

اإلجمالي
عدد املوظفني اإلداريني
متوسط الرواتب الشهرية لكل موظف إداري
بالريال السعودي (أساسي وبدالت)
كنسبة مئوية من صايف اإليرادات
رواتب وأجور ومزايا موظفني
مصاريف اتصاالت وانترنت
األتعاب املهنية
إهالك واستنفاذ
رسوم استقدام

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)
6.914
439
400
168
159

31

97

التغيير للفترة
2018م 2019 -م
%4.7
()%32.5
%55.0
%0.6
%412.9
%36.6

223

811

%263.7

8.003
79
13.930

8.987
68
16.947

%12.3
()11
()%21.7

%4.1
%0.4
%0.2
%0.1
%0.0

%4.4
%0.3
%0.3
%0.1
%0.1

()0.2
()0.1
0.1
0.0
0.1
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لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)
%0.1
%0.1

آالف الرياالت السعودية
مرافق عامة
أخرى

%5.0

اإلجمالي

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)
%0.1
%0.5
%5.7

التغيير للفترة
2018م 2019 -م
0.0
0.4
1.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة

رواتب الموظفين والفوائد األخرى

ارتفعت رواتب الموظفين والفوائد األخرى بنسبة  %4.7ﻣن  6.6مليون ريال سعودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧتهية ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  6.9مليون ريال سعودي
ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2019م ﺑﺳﺑب شغل منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2017م وتعيين مشرف إداري عام للمدارس في ذات الفترة.
مصاريف اتصاالت وإنترنت

انخفضت مصاريف االتصاالت واإلنترنت بنسبة  %32.5ﻣن  650أﻟف ريال سعودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  439أﻟف ريال
سعودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2019م ﺑﺳﺑب رﺳوم تسجيل الرخص غير المتكررة خالل الفترة السابقة المرتبطة بنظام أوراكل ﻋﻧد
تطبيق اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ المالية 2018م وإيقاف ترخيص المنصة االلكترونية بالمدارس والتي تم استبدالها حاليا من قبل نظام أوراكل.
إهالك واستنفاذ

إستقر مصروف االستهالك واالستنفاذ عند  167ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و 168ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م والمتعلق بالمبنى اإلداري الجديد.
رسوم استقدام

تتعلق هذه النفقات بالرسوم الحكومية واتعاب التعقيب لغرض تجديد االقامات والتراخيص الحكومية وغيرها حيث ارتفعت بنسبة  %412.9من  31ألف
ريال سعودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  159ألف ريال سعودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2019م نتيجة
زيادة رسوم العمل للموظفين غير السعوديين.
مرافق عامة

تتعلق مصاريف المرافق العامة بفواتير المياه والكهرباء للمبنى االداري .بلغت مصروفات المرافق العامة  71ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  31يناير 2018م و 97ألف ريال سعودي في  31يناير 2019م.
أخرى

ترتبط المصروفات العمومية واإلدارية األخرى بشكل رئيس من مصروفات تراخيص لبرامج تقنية المعلومات ،الفعاليات ،القرطاسية ،ورسوم التسويق.
ارتفعت المصروفات اإلدارية األخرى بنسبة  %263.7من  223ألف ريال سعودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2018م إلى  811ألف ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م حيث ارتبطت بشكل أساسي برعاية أحد المناسبات التعليمية غير متكررة من قبل الشركة
وشركاتها التابعة بنحو  450ألف ريال سعودي.
إيرادات أخرى

( لودجلااالاجلاإيرادات أخرى
آالف الرياالت السعودية
اإليجارات
إيجار المقاصف
المنح الحكومية
دروس مسائية إضافية
حفالت
مبيعات الزي مدرسي
أخرى
اإلجمالي

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)
1.669
1.340
897
446
204
92
660

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)
1.308
1.168
962
418
198
84
95

5.309

4.234
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التغيير للفترة
2018م 2019 -م
%27.6
%14.7
()%6.8
%6.9
%3.0
%9.5
%590.5
%25.4

إيجارات

ارتفعت إيرادات اإليجارات بنسبة  %27.6من  1.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  1.7مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة تأجير مساحات إضافية للمبنى اإلداري حيث بلغت نسبة اإلشغال  ٪100في فترة الستة أشهر
المنتهية في  31يناير 2019م مقارنة بالفترة السابقة والذي اقترن بتأجير جزء من المبنى اإلداري حيث بلغت نسبة اإلشغال  %84في فترة الستة أشهر
المنتهية في  31يناير 2018م.
إيجار المقاصف

ارتفعت إيرادات تأجير المقاصف بنسبة  %14.7من  1.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  1.3مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بسبب ارتفاع الرسوم بنحو  10إلى  15ريال سعودي من  150ريال إلى  160ريال و 165ريال)
لكل طالب (والتي ارتبطت بشكل أساسي بمدارس رواد االزدهار ورواد الروابي ومدارس رواد إشبيليا والفكر).
المنح الحكومية

انخفضت المنح الحكومية بنسبة  %6.8من  962ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  897ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة النخفاض المبالغ المستردة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتزامن مع التراجع التدريجي في عدد
المستفيدين بالبرنامج وذلك بسبب رفع الدعم بشكل كامل.
دروس مسائية إضافية

ارتفعت اإليرادات من الحصص اإلضافية المسائية بنسبة  %6.9من  418ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى 446
ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م تماشيا مع ارتفاع عدد طالب مجمع اشبيليا .الجدير بالذكر أن الحصص المسائية
ال يتم تقديمها من خالل مدارس المناهج الهندية واألمريكية والبريطانية ،حيث يتم تقديمها فقط لطالب المدارس األهلية.
حفالت

ترتبط الحفالت بمناسبات تخرج طالب لبعض المدارس حيث يتم دفع مبلغ رمزي لحضور المناسبات بحيث يتم تسجيل العائد كإيراد .بلغت إيرادات الحفالت
 198ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م و 204ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
مبيعات الزي المدرسي

بلغت اإليرادات من مبيعات الزي المدرسي  92ألف ريال ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻓﺗرة الستة أﺷهر اﻟﻣﻧﺗهية ﻓﻲ  31يناير 2019م حيث ترتبط بعملية التصفية النهائية
للمخزون المتبقي للزي المدرسي.
إيرادات اخرى

إرتفعت اإليرادات األخرى من  95ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  660ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة اإلرتفاع من بيع الكتب لمجمع إشبيليا العالمية بمبلغ  283الف ريال سعودي باإلضافة إلى اإلرتفاع في إيرادات تنظيم
األنشطة الطالبية المختلفة بقيمة  160ألف ريال سعودي.
صافي ربح الفترة

( لودجلااالاجلاصافي ربح الفترة
آالف الرياالت السعودية
ربح التشغيل

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م
(الموحدة غير المراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

التغيير للفترة
2018م 2019 -م

44.548

39.511

()%11.3

تكاليف تمويل

()2.818

()5.544

%96.7

صايف الربح الفترة قبل الزكاة

41.730

33.967

()%18.6

مخصص الزكاة

()768

()689

%10.2

صايف ربح الفترة

40.963

33.278

()%18.8

خسائر أكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين

()1.201

()253

()%78.9

إجمالي الدخل الشامل للفترة

39.762

33.025

()%16.9

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقً ا إلى الربح واخلسارة
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صافي ربح الفترة

انخفض صافي ربح الفترة بنسبة  %18.8من  41.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  33.3مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل من  2.8مليون ريال سعودي إلى  5.5مليون ريال سعودي باإلضافة إلى إرتفاع تكلفة
االهالك واإلستنفاذ من  5.8مليون ريال سعودي إلى  7.8مليون ريال سعودي وإرتفاع مخصص الهبوط في أرصدة الذمم المدينة بنحو  1.3مليون ريال سعودي
باإلضافة إلى إرتفاع رسوم المرافق العامة بنحو مليون ريال سعودي .ونتيجة لذلك ،فقد انخفض هامش صافي ربح الفترة من  %25.7إلى  %21.1خالل ذات الفترة.
خسائر أكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ترتبط األرباح والخسائر االكتوارية بعملية إعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس اكتواري حيث تم قيد خسائر بقيمة  1.2مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م بينما تم قيد خسائر بقيمة  253ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير
2019م .يرتبط انخفاض الخسائر األكتوارية في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م بالزيادة في نسب المدرسين السعوديين وبالتالي زيادة
معدالت الدوران بالمقارنة مع كادر المعلمين غير السعوديين.
قوائم المركز المالي الموحدة

( لودجلااالاجلاقوائم المركز المالي الموحدة
آالف الرياالت السعودية
املوجودات
موجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة

كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

533.843
376.399

543.372
376.399

910.242

919.771

10.171
1.493
54.921
33.472

24.195
905
32.894
33.642

100.057
1.010.299

91.636
1.011.407

400.000
209.594
15.288
100.131

400.000
209.594
15.288
73.156

725.013

698.039

132.056
2.979
32.051

107.497
2.696
32.639

مجموع املطلوبات غير املتداولة
مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
إيرادات مستلمة مقد ًما
ذمم دائنة
إيرادات منح حكومية مؤجلة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

167.085

142.831

71.539
12.907
3.598
618
27.971
1.528
39

81.929
36.363
1.315
592
46.411
690
3.237

مجموع املطلوبات املتداولة
مجموع املطلوبات
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

118.200
285.285
1.010.299

170.537
313.369
1.011.407

مجموع املوجودات غير املتداولة
موجودات متداولة
النقد وما في حكمه
مخزون
ذمم مدينة
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
مجموع املوجودات املتداولة
مجموع املوجودات
حقوق امللكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاه
مجموع حقوق امللكية
مطلوبات غير متداولة
الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل
إيرادات منح حكومية مؤجلة
منافع الموظفين
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الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  910.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  919.8مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م بسبب
االرتفاع في الممتلكات والمعدات والمشروعات تحت التنفيذ حيث يعود هذا االرتفاع لإلضافات المتعلقة بمشروع بناء مدرسة رواد إشبيليا .تضمنت
األصول غير المتداولة أرصدة للشهرة ممثلة بأحد عشر مدرسة ومجم ًعا تعليم ًيا بقيمة  376.4مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث ترتبط
هذه األرصدة بعمليات االستحواذ التي قامت بها الشركة وشركاتها التابعة .يجدر بالذكر أنه لم يتم انخفاض أي من أرصدة الشهرة خالل فترة الستة
أشهر المنتهية في  31يناير 2019م.
الموجودات المتداولة

انخفضت الموجودات المتداولة من  100.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م الى 91.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م بشكل
رئيسي نتيجة انخفاض أرصدة الذمم المدينة بقيمة  22.0مليون ريال سعودي وذلك بالتزامن مع نهاية الفصل الدراسي األول وارتفاع نسب التحصيل في
ذات الفترة بشكل عام بحيث يتم تعليق تسليم الشهادات الدراسية إلى مابعد تسديد الذمم القائمة.
حقوق الملكية

انخفضت حقوق الملكية من  725.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  698.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث تم توزيع
أرباح بقيمة  60.0مليون ريال سعودي الخاصة بنتائج السنة المالية 2018م في مقابل تحقيق صافي ربح للشركة وشركاتها التابعة خالل فترة الستة أشهر
بمبلغ  33.3مليون ريال سعودي.
مطلوبات متداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من  118.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  170.5مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م بشكل
رئيسي بسبب ارتفاع اإليرادات المستلمة مقد ًما بنحو  23.5مليون ريال سعودي وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث تنص سياسة
الشركة وشركاتها التابعة على دفع األقساط المدرسية بشكل مقدم قبيل عملية التسجيل للفصل الدراسي الثاني .كما إرتفعت المستحقات واألرصدة
الدائنة األخرى من  28.0مليون ريال سعودي إلى  46.4مليون ريال سعودي بشكل أساسي نتيجة إرتفاع أرصدة األرباح المستحقة بقيمة  30.0مليون
ريال سعودي خالل ذات الفترة.
المطلوبات غير متداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من  167.1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  142.8مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م
نتيجة انخفاض الجزء غير المتداول من تمويل طويل األجل من بنوك محلية.
إجمالي رأس المال العامل

( لودجلااالاجلا إجمالي رأس المال العامل
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

ذمم مدينة

54.921

32.894

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

33.472

33.642

مخزون

1.493

905

إيرادات مستلمة مقد ًما

()12.907

()36.363

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

()27.971

()46.411

ذمم دائنة

()3.598

()1.315

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()39

()3.237

رأس املال العامل

45.371

()19.886

أيام استحقاق الذمم املدينة

58

50

أيام استحقاق الذمم الدائنة

31

17
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ذمم مدينة

انخفضت أرصدة الذمم المدينة من  54.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  32.9مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م وذلك
بالتزامن مع نهاية الفصل الدراسي األول وارتفاع نسب التحصيل في ذات الفترة بشكل عام بحيث يتم تعليق تسليم الشهادات الدراسية إلى مابعد تسديد
الذمم القائمة .نتيجة لذلك ،انخفض متوسط أيام استحقاق الذمم المدينة من  58إلى  50يوما.
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

ارتفعت الدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرى من  33.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  33.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير
2019م نتيجة ارتفاع الدفعات المقدمة كأتعاب مهنية بنحو  5.9مليون ريال سعودي والمتعلقة بعملية الطرح األولي ألسهم الشركة .قابل ذلك ،إنخفاض بعض
المدفوعات المقدمة كإيجارات وتأمين صحي مدفوع مقدما حيث تنخفض األرصدة تدريجيا عند قرب التجديد لألرصدة المذكورة مقارنة مع بداية السنة.
مخزون

انخفض رصيد المخزون من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  905الف ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض
المخزون المرتبط بالزي المدرسي حيث توقفت الشركة وشركاتها التابعة عن شراء الزي المدرسي تماش ًيا مع قرار الوزارة بعدم إلزام الطالب بشراء الزي
من المدارس مما أدى إلى انخفاض رصيد المخزون.
مقدما
إيرادات مستلمة
ً

ارتفعت أرصدة اإليرادات المستلمة مقد ًما من  12.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  36.4مليون ريال سعودي في  31يناير 2019م
وذلك بالتزامن مع قرب نهاية الفصل الدراسي األول حيث تنص سياسة الشركة وشركاتها التابعة على دفع األقساط المدرسية بشكل مقدم قبيل عملية
التسجيل للفصل الدراسي الثاني.
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

ارتفعت أرصدة المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى من  28.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  46.4مليون ريال سعودي كما في
 31يناير 2019م نتيجة توزيعات أرباح بقيمة  30.0مليون ريال سعودي الخاصة بنتائج السنة المالية 2018م .في المقابل ،انخفضت تأمينات األعمال
المحتجزة بنحو  3.3مليون ريال سعودي بالتزامن مع االنتهاء الجزئي لمشروع مدارس رواد إشبيليا.
ذمم دائنة

انخفضت أرصدة الذمم الدائنة من  3.6مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  1.3مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض
الذمم المتعلقة بوثيقة التأمين الطبية حيث تم دفع كامل استحقاق الوثيقة خالل الفترات السابقة بحسب اتفاقية الدفع مع شركة التأمين .يتم سداد
البوليصة من خالل عدة دفعات خالل السنة وذلك بحسب جدول السداد لوثيقة التأمين بحيث يتم قيد الدفعات المسبقة عن اإلستحقاق كجزء من الذمم
المدينة األخرى في حين يتم قيد الدفعات المستحقة والغير مدفوعة كذمم دائنة .بلغت أيام استحقاق الذمم الدائنة  17يوم كما في  31يناير 2019م والتي
تعتبر ضمن الفترة االئتمانية المسموح بها المقدمة من الموردين والتي تبلغ ما بين  30إلى  45يو ًما.
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

مبان مدرسية مستحقة إلى أحد مالك الشركة وشركاتها التابعة (د .أحمد بن ناصر المتعب).
ترتبط غالبية األرصدة لألطراف ذات العالقة بإيجارات ٍ
ارتفعت األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من  39ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي كما في  31يناير
2019م والمتعلقة بأرصدة مستحقة لتأجير مباني مدرسة الشرق األوسط العالمية من خالل أحد مالك الشركة وشركاتها التابعة (د .أحمد بن ناصر
المتعب) .يتم تسوية هذه األرصدة بشكل عام في نهاية السنة المالية.
النقد وما في حكمه

( لودجلااالاجلا نقد بالصندوق ولدى البنوك
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

نقد لدى البنوك

7.610

23.648

ودائع قصيرة األجل

2.267

-

نقد بالصندوق

294

514

استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

-

32

اإلجمالي

10.171

24.195
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ارتفع النقد وما في حكمه من  10.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  24.2مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع
اإليرادات المستلمة مقد ًما وإرتفاع التحصيل للذمم المدينة في مقابل تسوية توزيعات أرباح بقيمة  30.0مليون ريال سعودي.
بلغت االستثمارات في صندوق مرابحة بالسلع  32ألف ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث تتعلق بالرصيد المتبقي من استثمارات سابقة في
صندوق مرابحة بالسلع (ومن الجدير بالذكر أن الرصيد المتبقي من استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع كان من ضمن رصيد ودائع قصيرة األجل في
2018/07/31م  -الذي يبلغ  32ألف ريال سعودي).
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الذمم المدينة

( لودجلااالاجلاذمم مدينة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

ذمم أولياء األمور

58.912

38.986

الهبوط في أرصدة الذمم المدينة

()3.991

()6.091

اإلجمالي

54.921

32.894

أيام استحقاق الذمم املدينة

58

50
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مخصص الهبوط في أرصدة الذمم المدينة

( لودجلااالاجلاحركة الهبوط في أرصدة الذمم المدينة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

رصيد أول الفترة/السنة

2.554

3.991

المكون خالل الفترة/السنة

1.470

2.100

المستخدم خالل الفترة/السنة

()32

-

اإلجمالي

3.991

6.091
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( لودجلااالاجلاالذمم المدينة لكل مدرسة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م

كما في  31يناير 2019م

الر ّواد فرع االزدهار

16.506

10.774

الر ّواد فرع الروابي

9.127

5.604

الشرق األوسط العالمية

5.803

4.150

الر ّواد فرع المنصورة

4.929

4.175

العروبة

3.448

547

الر ّواد فرع األندلس

5.413

3.847

الر ّواد فرع إشبيليا

2.673

2.126

السليمانية العالمية

1.226

728

الفكر

1.238

371

نخبة الخرج

727

554

ر ّواد إشبيليا العالمية

-

13

نخبة العليا

5

5

الشرق األوسط الجديدة

1.928

-

الشرق األوسط الحديثة

1.898

-

اإلجمالي

54.921

32.894
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انخفضت أرصدة الذمم المدينة من  54.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  32.9مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م وذلك
بالتزامن مع نهاية الفصل الدراسي األول وارتفاع نسب التحصيل في ذات الفترة بشكل عام بحيث يتم تعليق تسليم الشهادات الدراسية إلى مابعد تسديد
الذمم القائمة .وتبعا لذلك ،انخفض متوسط أيام استحقاق الذمم المدينة من  58إلى  50يوما.
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9في تقييم األرصدة المشكوك فيها استنا ًدا إلى خسائر االئتمان المتوقعة
( )Expected Credit Lossوالتي تأخذ في االعتبار التقييم االكتواري لنسب تحصيل المدرسة بما في ذلك الظروف السوقية واالقتصادية باإلضافة إلى االئتمان
ً
تحفظا لحساب الهبوط في أرصدة الذمم المدينة
السيادي .نظ ًرا إلى التباطؤ االقتصادي العام ،طبقت الشركة وشركاتها التابعة سياسة مخصصات أكثر
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(بالمقارنة بالمخصص المحسوب استنادا إلى المعيار الدولي رقم  )9حيث يتم تعزيز المخصص على أرصدة الذمم للطالب بحسب أعمار الذمم بشكل عام
(بما في ذلك أرصدة الذمم المدينة للطالب المسجلين) بينما يقتصر تعزيز المخصص خالل الفترة السابقة على الطالب المنقطعين فقط .نتيجة لذلك ،ارتفع
رصيد الهبوط في أرصدة الذمم المدينة بنحو  2,1مليون ريال سعودي بين الفترة المنتهية كما في  31يوليو 2018م و  31يناير 2019م.
( لودجلااالاجلاأعمار الذمم المدينة
السنة المالية
2016م

السنة المالية
2017م

السنة المالية
2018م

ما قبل  31يناير
2019م

اإلجمالي

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية
2014م وما قبلها

السنة المالية
2015م

ذمم أولياء األمور

928

717

1.783

5.055

8.659

21.844

38.986

كنسبة من إجمالي ذمم
أولياء األمور

%2.4

%1.8

%4.6

%13.0

%22.2

%56.0

%100.0
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بحسب جدول أعمار الذمم المدينة:
-

بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة ذات أعمار أقل من ستة أشهر  21.8مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %56.0من إجمالي الذمم.بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة المستحقة من السنة المالية 2018م  8.7مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %22.2من إجمالي الذمم.بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة المستحقة من السنة المالية 2017م  5.1مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %13.0من إجمالي الذمم.بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم المدينة المستحقة من السنة المالية 2016م وما قبلها  3.4مليون ريال سعودي والتي تعادل ما نسبته  %8.8منإجمالي الذمم.

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

( لودجلااالاجلا مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

مصروفات مدفوعة مقد ًما

24.507

18.192

سلف وعهد موظفين

2.666

4.658

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

2.912

1.514

منح حكومية مستحقة

961

471

خطابات ضمان

204

244

أرصدة مدينة أخرى

2.222

8.563

اإلجمالي

33.472

33.642
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مقدما
مصروفات مدفوعة
ً

( لودجلااالاجلامصروفات مدفوعة مقدما
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م

كما في  31يناير 2019م

إيجارات مدفوعة مقدما

9.850

8.747

رسوم حكومية مدفوعة مقدما

4.078

4.510

تأمين طبي مدفوع مقدما

5.881

1.968

بدل سكن مدفوع مقدما

1.886

1.586

مقدم اإلجازات

2.593

-

تذاكر سفر مدفوعة مقدما

-

1.282

أرصدة مدينة أخرى

220

99

اإلجمالي

24.507

18.192
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مقدما
مصروفات مدفوعة
ً

انخفضت المصروفات المدفوعة مقد ًما من  24.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  18.2مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م
نتيجة انخفاض اإلجازات المدفوعة مقد ًما بنحو  2.6مليون ريال سعودي حيث ال يتم تكوين مخصص لكون الفترة تأتي خالل الفترة الدراسية وبالتالي
خارج فترة اإلجازات الصيفية والنصف سنوية .إضافة إلى ذلك ،انخفضت أرصدة التأمين الطبي المدفوعة مقد ًما بنحو  3.9مليون ريال سعودي بالتوازي
مع جدول المدفوعات لوثيقة التأمين الطبي حيث يتم دفع معظم الدفعات خالل شهري مايو ويونيو من كل سنة .في المقابل ،انخفضت أرصدة اإليجارات
المدفوعة مقد ًما بنحو  1.1مليون ريال سعودي حيث يتم سداد معظم عقود اإليجار عند بداية السنة المالية بالتزامن مع الفترة الدراسية للسنة الجديدة.
سلف وعهد موظفين

ارتفع رصيد السلف وعهد الموظفين من  2.7مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  4.7مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م بالتزامن
مع بداية السنة الدراسية حيث يتقدم المعلمين بطلبات سلف فيما بعد عطلة الصيف بحيث يتم تسديدها تدريجيا إلى حين نهاية العام الدراسي.
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

انخفض رصيد الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين من  2.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  1.5مليون ريال سعودي كما في  31يناير
2019م نتيجة لتسوية دفعات مقدمة لبوليصة التأمين الطبي نظراً النتهاء البوليصة في  4مايو 2019م .أتى ذلك في مقابل دفعات مقدمة لشركة مصنع
الوطن المحدودة بمبلغ  305ألف ريال سعودي وذلك لشراء أثاث لمدرسة رواد أشبيليا.
منح حكومية مستحقة

انخفضت أرصدة المنح الحكومية المستحقة من  961ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  471الف ريال سعودي كما في  31يناير 2019م
نتيجة سداد بعض الدفعات من المنح القائمة من قبل وزارة التعليم.
خطابات ضمان

بلغ رصيد خطابات الضمان  244ألف ريال سعودي كما في  31يناير 2019م ويتعلق بشكل رئيس بالضمانات الصادرة باسم وزارة التعليم المرتبطة حصر ًيا
بالمدارس العالمية فقط.
أرصدة مدينة أخرى

ارتفعت األرصدة المدينة األخرى من  2.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  8.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة أرصدة
مدفوعات مقدمة إلى باقي المستشارين فيما يتعلق بعملية الطرح للشركة وذلك بنحو  5.9مليون ريال سعودي كما ذكر أعاله .سيتم خصم الدفعات
المذكورة من متحصالت الطرح.
مقدما بحسب المدرسة
( لودجلااالاجلاإيرادات مستلمة
ً
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م

كما في  31يناير 2019م

الر ّواد فرع االزدهار

2.485

10.610

العروبة

7.573

4.909

الر ّواد فرع الروابي

695

3.994

الشرق األوسط العالمية

883

4.298

الر ّواد فرع إشبيليا

826

2.425

الر ّواد فرع المنصورة

197

2.224

السليمانية العالمية

162

1.113

الر ّواد فرع األندلس

67

925

الشرق األوسط الجديدة

-

2.811

الفكر

-

1.004

ر ّواد إشبيليا العالمية

-

364

نخبة الخرج

19

340

الشرق األوسط الحديثة

-

1.346

اإلجمالي

12.907

36.363
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مقدما
إيرادات مستلمة
ً

ارتفعت أرصدة اإليرادات المستلمة مقد ًما من  12.9مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  36.4مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م
وذلك بالتزامن مع قرب نهاية الفصل الدراسي األول حيث تنص سياسة الشركة وشركاتها التابعة على دفع األقساط المدرسية بشكل مقدم قبيل عملية
التسجيل للفصل الدراسي الثاني .بحسب سياسة الشركة وشركاتها التابعة المطبقة في السنة المالية 2019م فإنه يتم إطفاء اإليرادات المستلمة مقد ًما
على فترة  12شه ًرا لكل المدارس فيما عدا المدارس الهندية حيث يتم التسجيل واإلطفاء في نفس الشهر وذلك بحسب طريقة التسجيل الشهرية .كما ال
يتم تسجيل اإليراد للمدارس الهندية خالل شهر اإلجازة في أغسطس من كل عام.
المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة أخرى

( لودجلااالاجلامصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

توزيعات أرباح مستحقة

-

30.000

مصروفات تمويل مستحقة

7.313

3.617

إيجارات مستحقة

3.361

1.007

تأمينات أعمال محتجزة

7.232

3.905

مستحقات عاملين

2.227

1.771

أعمال مقاوالت مستحقة

2.209

-

مصروفات مستحقة

927

1.090

أخرى

4.701

5.020

اإلجمالي

27.971

46.411
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توزيعات أرباح مستحقة

تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتوزيع األرباح من خالل قرار مجلس اإلدارة بناء على نتائج الشركة وشركاتها التابعة للفترة المنصرمة وتصادق الجمعية
العامة للشركة على هذا القرار .بلغت قيمة توزيعات األرباح المستحقة  30.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م والتي ارتبطت بتوزيعات أرباح
عن نتائج السنة المالية 2018م (بلغ كامل توزيعات األرباح  60.0مليون ريال سعودي) حيث قامت الشركة وشركاتها التابعة بدفع  30.0مليون ريال في
الربع األول من السنة المالية 2019م.
مصروفات تمويل مستحقة

انخفضت مصروفات التمويل المستحقة من  7.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م الى  3.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م بسبب
انخفاض مصروفات التمويل للتسهيالت البنكية التي اقتربت من تاريخ االستحقاق وخاصة التسهيالت التي تم الحصول عليها لتمويل االستحواذ على
مدرسة العروبة العالمية ومشروع بناء مدارس الر ّواد األهلية فرع المنصورة.
إيجارات مستحقة

انخفضت اإليجارات المستحقة من  3.4مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة دفع
المستحقات عند تجديد العقد المتعلق بإيجار جمعية البر الخيرية حيث انتهت فترة عقد اإليجار عند نهاية السنة المالية 2018م بحيث تم دفعها في
الربع الثاني من السنة المالية 2019م.
تأمينات أعمال محتجزة

بلغت تأمينات األعمال المحتجزة  7.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإقتطاع جزء من قيمة المستحقات
( %5من قيمة كل مستخلص) وذلك عند دفع المستخلص للمقاول شركة القصبي للمقاوالت حيث يعتبر طرف ذو عالقة) عن بناء مدرسة رواد إشبيليا.
يتم حجز األرصدة كضمان لحسن التنفيذ حيث يسوى عند استالم المشروع وانتهاء فترة الضمان .إنخفضت قيمة هذه التأمينات إلى  3.9مليون ريال
سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة استكمال جزء كبير من مشروع بناء مدرسة ر ّواد إشبيليا.
مستحقات عاملين

انخفضت مستحقات العاملين من  2.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  1.8مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض
األمانات المستحقة للموظفين بنحو  135ألف ريال سعودي.
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أعمال مقاوالت مستحقة

تم سداد ارصدة أعمال المقاوالت المستحقة بقيمة  2.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م في السنة المالية 2019م مما أدى إلى انخفاض
الرصيد الى صفر كما في  31يناير 2019م .يتعلق الرصيد بالمستخلصات المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت (طرف ذو عالقة) وذلك عند استكمال
جزء من مشروع بناء مدرسة ر ّواد إشبيليا.
مصروفات مستحقة

تتعلق المصروفات المستحقة باألرصدة الدائنة إلى المؤسسة العامة للتامينات األجتماعية حيث بلغت قيمة المستحقات  1.1مليون ريال سعودي كما في
 31يناير 2019م.
أخرى

يتألف بند المستحقات األخرى من مستحقات ضريبة القيمة المضافة واإليجارات المدفوعة مقدما المرتبطة بالمبنى اإلداري المملوك للشركة وأتعاب
مهنية مستحقة .بلغ رصيد المستحقات األخرى  5.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث تضمنت استحقاقات القيمة المضافة والتي بلغت
قيمتها  3.3مليون ريال سعودي.
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

( لودجلااالاجلاالمستحق إلى أطراف ذات عالقة
آالف الرياالت
السعودية

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

حجم التعامل كما
في  31يوليو 2018م

حجم التعامل كما
في  31يناير 2019م

الرصيد كما في
 31يوليو 2018م

الرصيد كما في
 31يناير 2019م

د .أحمد بن ناصر
المتعب

مساهم ورئيس
تنفيذي منتدب

عقود إيجار تشغيلية

7.692

3.838

39

3.237

شركة القصبي
للمقاوالت المحدودة

مساهم بالشركة

خدمات مقاوالت

36.502

10.215

9.212

3.677

44.194

14.054

9.251

6.914

اإلجمالي
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مبان مدرسية مستحقة إلى أحد مالك الشركة وشركاتها التابعة (د .أحمد بن ناصر
ترتبط غالبية األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة بإيجارات ٍ
المتعب) .ارتفعت األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة من  39ألف ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  3.2مليون ريال سعودي كما في 31
يناير 2019م والمتعلقة بأرصدة مستحقة لتأجير مباني الشرق األوسط العالمية من خالل أحد مالك الشركة وشركاتها التابعة .يتم تسوية هذه األرصدة
بشكل عام قبل نهاية السنة المالية.
يتم تصنيف الرصيد المستحق إلى شركة القصبي للمقاوالت المحدودة ضمن بنود المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى ودفعات مقدمة
وأرصدة مدينة أخرى .يتكون الرصيد بشكل أساسي من دفعات مقدمة إلى شركة القصبي للمقاوالت بقيمة  229ألف ريال سعودي باإلضافة إلى النسب
المقتطعة من المستخلصات المستحقة والمتعلقة بمشروع بناء مجمع مدارس إشبيليا التعليمي حيث تقوم الشركة وشركاتها التابعة باقتطاع جزء من قيمة
المستحقات ( %5من قيمة كل مستخلص) وذلك عند دفع المستخلص إلى شركة القصبي للمقاوالت المحدودة حيث بلغت قيمة المستحقات  3,9مليون
ريال سعودي .يتم استخدام األرصدة كضمان لحسن التنفيذ حيث ستتم تسوية كامل الرصيد عند اكتمال المشروع وانتهاء فترة الضمان .انخفض الرصيد
المستحق من  9.2مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  3,7مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة استكمال جزء رئيسي من
مجمع إشبيليا.
الموجودات غير المتداولة

( لودجلااالاجلا الممتلكات واآلالت والمعدات
كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

مباني وإنشاءات

217.535

263.601

أراضي

177.191

177.191

مشروعات تحت التنفيذ

115.339

79.965

أثاث ومفروشات

11.980

11.959

معدات وأجهزة كهربائية

8.802

8.209

وسائل نقل وانتقال

2.995

2.447

اإلجمالي

533.843

543.372

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م
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( لودجلااالاجلا اإلضافات بحسب األصل
كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية
أثاث ومفروشات

4.145

معدات وأجهزة كهربائية

5.836

إجمالي إضافات الفترة

11.641

مباني وإنشاءات

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)
1.750
1.100

1.660

982

3.832

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

( لودجلااالاجلااإلهالك بحسب األصل
كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية
مباني وإنشاءات

5,669

3,507

3,812

1,771

معدات وأجهزة كهربائية

3,254

وسائل نقل وانتقال

702

إجمالي إهالك الفترة

13,437

أثاث ومفروشات

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)
2,112

548

7,938
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( لودجلااالاجلاجدول أعمار األصول
آالف الرياالت السعودية
مباني وإنشاءات

أثاث ومفروشات

معدات وأجهزة كهربائية

وسائل نقل وانتقال

 31يوليو 2018م
(عدد السنوات)
50

6.66

6.66-4
10

 31يناير 2019م
(عدد السنوات)
50

6.66

6.66-4
10

نسب اإلهالك
 31يوليو 2018م
%2

%15

%25-%15
%10

نسب اإلهالك
 31يناير 2019م
%2

%15

%25-%15
%10
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المباني واإلنشاءات

ارتفع صافي القيمة الدفترية للمباني واإلنشاءات من  217.5مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  263.6مليون ريال سعودي كما في 31
يناير 2019م نتيجة لتحويل مبلغ  48.5مليون ريال سعودي من حساب المشروعات تحت التنفيذ إلى حساب المباني واإلنشاءات والتي تتعلق بشكل أساسي
بالمراحل المكتملة من مشروع مدرسة رواد إشبيليا العالمية.
األراضي

تشمل األراضي قطع أراضي مجمعات المدارس والمباني اإلدارية ،حيث تشمل هذه األراضي بشكل رئيس أرض مدرسة رواد إشبيليا ( 43.1مليون ريال
سعودي) ،وأراضي مدرسة رواد الروابي ( 32.2مليون ريال) ،جزء من أرض مدرسة رواد االزدهار المملوكة للشركة وشركاتها التابعة بنسبة 26.9( %40
مليون ريال) ،أراضي مدرسة رواد المنصورة ( 28.4مليون ريال) وأرض المبنى اإلداري الجديد ( 22.4مليون ريال) وأرض مدرسة رواد االندلس (24.2
مليون ريال) .بلغ القيمة الدفترية لألراضي  177.2مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م.
المشروعات تحت التنفيذ

انخفض رصيد المشروعات تحت التنفيذ من  115.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  80.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م
نتيجة رسملة المراحل النهائية لمدرسة رواد إشبيليا العالمية (بنين) .ويتعلق الرصيد المتبقي من المشروعات تحت التنفيذ بمدرسة رواد إشبيليا العالمية
(البنات) باإلضافة إلى توسعات أخرى لبعض المدارس والتي تضمنت مدارس رواد االزدهار ورواد المنصورة.
األثاث والمفروشات

استقر الرصيد الدفتري لألثاث والمفروشات عند  12.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث تمت بعض اإلضافات الجوهرية في األثاث
والمفروشات لمدرسة ر ّواد أشبيليا األهلية خالل الفترة السابقة (خالل السنة المالية 2018م) مع وجود اإلهالك المتراكم خالل الفترة.
معدات وأجهزة كهربائية

تشمل المعدات واألجهزة الكهربائية األجهزة اإللكترونية ،واآلالت باإلضافة إلى غيرها من األجهزة المتنوعة مثل تكييف الهواء والثالجات .انخفض صافي
القيمة الدفترية للمعدات واألجهزة الكهربائية من  8.8مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  8.2مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث
تخطى اإلهالك المحمل للفترة بقيمة  2.1مليون ريال سعودي جملة اإلضافات والتحويالت خالل الفترة والمتعلقة بشكل رئيس بمدرسة ر ّواد إشبيليا األهلية.
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وسائل نقل وانتقال

انخفض صافي القيمة الدفترية لوسائل النقل واالنتقال من  3.0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  2.4مليون ريال سعودي كما في  31يناير
2019م لعدم وجود اي اضافات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م .تقدم الشركة وشركاتها التابعة خدمات النقل لطالب مدرسة رواد
إشبيليا من خالل استئجار السيارات اإلضافية من مزودي الخدمات (تم استئجار  20حافلة إضافية مع انطالق العام الدراسي لمدرسة ر ّواد إشبيليا العالمية).
المشروعات تحت التنفيذ

( لودجلااالاجلامشروعات تحت التنفيذ
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

الرصيد في أول السنة/الفترة

132.590

115.339

اإلضافات خالل السنة/الفترة

51.496

13.636

محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

()68.748

()49.009

الرصيد يف أول السنة/الفترة

115.339

79.965
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انخفض رصيد المشروعات تحت التنفيذ من  115.3مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  80.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م
نتيجة رسملة المراحل النهائية لمدرسة رواد إشبيليا العالمية (بنين) .ويتعلق الرصيد المتبقي من المشروعات تحت التنفيذ بمدرسة رواد إشبيليا العالمية
(البنات) باإلضافة إلى توسعات أخرى لبعض المدارس والتي تضمنت مدارس رواد االزدهار ورواد المنصورة.
( لودجلااالاجلامشروعات تحت التنفيذ بحسب المشروع
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م

كما في  31يناير 2019م

بناء مدارس رواد إشبيليا

109.035

75.147

مدرسة رواد االزدهار – مبنى تحفيظ القرآن

3.229

3.229

برنامج أوراكل ()Oracle

1.265

1.285

عمليات إنشائية أخرى

1.810

303

الرصيد يف نهاية السنة/الفترة

115.339

79.965

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

الشهرة

( لودجلااالاجلاالشهرة بحسب المدرسة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م
(المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م
(المراجعة الموحدة)

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400

87.400

الشرق األوسط العالمية

66.600

66.600

الشرق األوسط الحديثة العالمية

60.575

60.575

الشرق األوسط الجديدة العالمية

53.375

53.375

رواد األندلس

33.091

33.091

رواد الروابي

28.413

28.413

الفكر

14.100

14.100

السليمانية العالمية

14.000

14.000

نخبة الخرج

8.846

8.846

مدارس رواد إشبيليا

7.479

7.479

رواد المنصورة

2.519

2.519

إجمالي الشهرة

376.399

376.399
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ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪ  376.4ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل سعودي كما ﻓﻲ  ٣١يناير 2019م .يجدر الذكر أنه لم يتم انخفاض أي من أرصدة الشهرة خالل الفترة
ﺑﻘﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮة
ً
المنتهية في  ٣١يناير 2019م.
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االلتزامات غير المتداولة

( لودجلااالاجلاحركة التمويل طويل األجل
كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

الرصيد في بداية الفترة

165.458

188.153

تمويل تم الحصول عليه خالل الفترة

60.673

35.579

المسدد خالل الفترة

()37.978

()48.152

إجمالي التمويل طويل األجل

188.153

175.580
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( لودجلااالاجلاتفاصيل التسهيالت االئتمانية
الرصيد كما
في  31يناير
2019م

الضمانات
أرض مجمع
إشبيليا

سايبور  +بناء مجمع
إشبيليا
%2.75
التعليمي
سايبور  +دعم رأس
المال العامل
%2.50

 16مايو
2016م

 24ديسمبر
2018م

 أال تتعدى نسبة الديون إلى
حقوق الملكية  2.5مرة
 أال تتم الموافقة على
توزيعات األرباح قبل إبالغ
البنك الممول
 سندات ألمر باسم الجهة
الممولة

مصاريف
تمويلية

الغرض من
التمويل

تاريخ
االتفاقية

تاريخ
الحصول
على التمويل

 24فبراير
2015م

 24فبراير
2015م

 أال تتعدى نسبة الديون إلى
حقوق الملكية  2.5مرة
 أال تتم الموافقة على
توزيعات األرباح قبل إبالغ
البنك الممول

 22يناير
2019م

 سندات ألمر باسم البنك
الممول
 سندات ألمر باسم البنك
الممول

الجهة الممولة

سقف التمويل

بنك الراجحي

 140.0مليون
ريال سعودي

 120.0مليون
ريال سعودي

بنك الراجحي

 30.0مليون
ريال سعودي

 15.0مليون
ريال سعودي

أرض مجمع
إشبيليا

بنك الرياض

 20.0مليون
ريال سعودي

 20.0مليون
ريال سعودي

سندات ألمر سايبور  +دعم رأس
المال العامل
%2.50

 8مايو
2017م

البنك السعودي
االستثمار

 80.0مليون
ريال سعودي

 7.6مليون
ريال سعودي

أرض المبني سايبور  +تمويل
شراء شركة
%2.25
االداري
العروبة
بالروابي
العالمية

28
أغسطس
2014م

 28أغسطس
2014م

البنك السعودي
لالستثمار

29.6مليون
ريال سعودي

 13.2مليون
ريال سعودي

أرض المبنى سايبور  +شراء مبنى
إداري جديد
%2.25
اإلداري

 30سبتمبر
2015م

 30سبتمبر
2015م

اإلجمالي

 299.6مليون
ريال سعودي

 175.5مليون
ريال سعودي

شروط وأحكام

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

( لودجلااالاجلاالجدول الزمني لسداد التسهيالت اإلئتمانية كما في  31يناير 2019م
 31يوليو
2019م

الجهة الممولة
(آالف الرياالت السعودية)

 31يوليو
2021م

 31يوليو
2020م

 31يوليو
2023م

 31يوليو
2022م

من  31يوليو
2024م إلى 31
يوليو 2028م

المجموع

بنك الراجحي

28.039

38.759

37.988

21.695

8.305

-

134.786

مشروع إشبيليا

13.039

38.759

37.988

21.695

8.305

-

119.786

رأس المال العامل

15.000

-

-

-

-

-

15.000

البنك السعودي لالستثمار

10.926

6.578

3.289

-

-

-

20.792

مبنى إداري

3.289

6.578

3.289

-

-

-

13.156

استحواذ مدرسة العروبة

7.637

-

-

-

-

-

7.637

البنك الرياض

20.000

-

-

-

-

-

20.000

رأس المال العامل

20.000

-

-

-

-

-

20.000

إجمالي التسهيالت (ماعدا قرض وزارة املالية)

58.965

45.337

41.277

21.695

8.305

-

175.578

وزارة المالية

-

1.904

1.904

1.904

1.904

9.519

17.134

مدرسة المنصورة

-

1.904

1.904

1.904

1.904

9.519

17.134

املجموع

58.965

47.241

43.181

23.599

10.209

9.519

192.714

المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة
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االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية

( لودجلااالاجلاتفاصيل خطابات الضمان كما في  31يناير 2019م
البنك – المصدر
للضمان

قيمة خطاب
الضمان
(االلتزام على
الشركة)

المحتجزة من
قيمة خطاب
الضمان لدى
البنك

نسبة القيمة
المحتجزة من
قيمة خطاب
الضمان

 3,75آالف
ريال سعودي

%100
%100

الجهة الصادر لها خطاب
الضمان

البيان

تاريخ نهاية الضمان

الجزيرة

وزارة الدفاع-القوات البحرية
الملكية السعودية

خطاب ضمان تشغيل روضة
البحرية

1440/10/24هـ

 3,75آالف ريال
سعودي

السعودي
لالستثمار

االدارة العامة للتعليم االهلي
واالجنبي بوزارة التعليم

خطاب ضمان مدرسة
اشبيليا العالمية

2019/07/31م

 200,0ألف ريال
سعودي

 200,0ألف
ريال سعودي

السعودي
لالستثمار

االدارة العامة للتعليم االهلي
واالجنبي بوزارة التعليم

خطاب ضمان مدرسة الشرق
االوسط العالمية

2019/10/31م

 200,0ألف ريال
سعودي

 10,0آالف
ريال سعودي

%5

السعودي
لالستثمار

االدارة العامة للتعليم االهلي
واالجنبي بوزارة التعليم

خطاب ضمان مدرسة الشرق
االوسط الجديدة العالمية

2019/10/31م

 200,0ألف ريال
سعودي

 10,0آالف
ريال سعودي

%5

السعودي
لالستثمار

االدارة العامة للتعليم االهلي
واالجنبي بوزارة التعليم

خطاب ضمان مدرسة
السليمانية العالمية

2019/10/31م

 200,0ألف ريال
سعودي

 10,0آالف
ريال سعودي

%5

السعودي
لالستثمار

االدارة العامة للتعليم االهلي
واالجنبي بوزارة التعليم

خطاب ضمان مدرسة الشرق
االوسط الحديثة العالمية

2019/10/31م

 200,0ألف ريال
سعودي

 10,0آالف
ريال سعودي

%5

1.003.750

243.750

اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة وشركاتها التابعة

تم إصدار عدد  6خطابات ضمان خمسة منها من البنك السعودي لإلستثمار تبلغ قيمة كل خطاب ضمان  200ألف ريال  ،وذلك بغرض تقديمها إلى اإلدارة
العامة للتعليم األهلي واألجنبي بوزارة التعليم وذلك وفقاً لنظم وإشتراطات الوزارة الخاصة بالمدارس العالمية ،وخطاب ضمان واحد من بنك الجزيرة
بقيمة  3,750ريال بغرض تقديمه إلى وزارة الدفاع "القوات البحرية الملكية السعودية" بغرض تشغيل الروضة التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية.
ونظراً لوجود إتفاقية تسهيالت إئتمانية مع البنك السعودي لإلستثمار فإن البنك يحتجز فقط نسبة  %5من قيمة خطاب الضمان باستثناء خطاب الضمان
الصادر عن مدارس أشبيليا العالمية فقد تم إحتجاز كامل قيمة خطاب الضمان بنسبة  %100نظراً ألن إتفاقية التسهيالت كانت قيد التجديد في الوقت
الذي صدر فيه خطاب الضمان ،وكذلك خطاب الضمان الصادر من بنك الجزيرة تم إحتجاز كامل قيمة خطاب الضمان بنسبة  %100نظراً لعدم وجود
إتفاقية تسهيالت مع البنك.
( لودجلااالاجلاااللتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية كما في  31يناير 2019م
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

اإلرتباطات الرأسمالية

11,200

2,000

خطاب ضمان الغير مغطاه

-

760

اإللتزامات التعاقدية للموردين

20

-

اإلجمالي

11,220

2,760

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

بلغ إجمالي المبالغ القائمة للتمويل طويل األجل  175.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م حيث بلغ الجزء المتداول  81.9مليون ريال سعودي.
تضمنت المبالغ القائمة أرصدة:
-

تمويل من بنك الراجحي لبناء مجمع مدارس إشبيليا بقيمة  120.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م والمتوقع أن يتم سداده بالكاملفي السنة المالية 2023م من خالل دفعات نصف سنوية بحسب جدول الدفعات للتسهيالت االئتمانية.
تمويل من بنك الراجحي بقيمة  15.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م لتمويل رأس المال العامل وسيتم دفعه من خالل دفعة واحدةفي السنة المالية 2019م.
تمويل من البنك السعودي لالستثمار بقيمة  7.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م لتمويل شراء شركة العروبة العالمية .سيتم سدادالتمويل بالكامل في السنة المالية 2019م وذلك من خالل دفعات نصف سنوية.
تمويل من البنك السعودي لالستثمار بقيمة  13.2مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م لتمويل شراء مبنى إداري جديد .سيتم سدادالتمويل بالكامل في السنة المالية 2021م وذلك من خالل دفعات نصف سنوية.
تمويل من بنك الرياض بقيمة  20.0مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م لتمويل رأس المال العامل وسيتم دفعه من خالل دفعة واحدةفي السنة المالية 2019م.
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المنح الحكومية

( لودجلااالاجلاحركة التمويل الممنوح من وزارة المالية
كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية
الرصيد في بداية الفترة /السنة

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

19.038

المتحصالت خالل الفترة /السنة

-

الرصيد يف نهاية الفترة /السنة

19.038

المسدد خالل الفترة /السنة

19.038

-

-

وفيما يلي بيان حركة التمويل الممنوح من وزارة المالية
خالل الفترة /السنة:
إجمالي القروض في نهاية الفترة /السنة

()1.904

17.134

19.038

17.134

مصاريف تمويلية مؤجلة عن الفترة /السنة

()4.190

594

()3.596

الرصيد يف نهاية الفترة /السنة

()3.596

()3.287

القيمة احلالية للتمويل يف نهاية الفترة /السنة

15.442

13.847

يخصم :مصروفات تمويلية مؤجلة:
الرصيد في بداية الفترة /السنة

309

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

( لودجلااالاجلارصيد التمويل الممنوح من وزارة المالية
كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية
الجزء المتداول من التمويل

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)
592

618

الجزء غير متداول من التمويل

14.824

13.255

إجمالي الرصيد

15.442

13.847

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

( لودجلااالاجلاحركة المنح حكومية
كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

آالف الرياالت السعودية
الجزء المتداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)
592

618

الجزء الغير متداول من إيرادات منح حكومية مؤجلة

2.979

2.696

إجمالي الرصيد

3.596

3.288

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

( لودجلااالاجلا تفاصيل التمويل الممنوح من وزارة المالية
الجهة
الممولة

المبلغ

وزارة المالية

 21.1مليون ريال سعودي

الرصيد كما في 31
يناير 2019م

الضمانات

مصاريف تمويلية

الغرض من التمويل

شروط وأحكام

 17.1مليون ريال
سعودي

أرض حي السالم –
حي السالم

 1.9مليون ريال
سعودي

بناء مجمع المنصورة

ال يوجد

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية من وزارة المالية (قرض حسن)  17.1مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م والذي تم استخدامه لغرض تمويل بناء
مدارس المنصورة .سيتم سداد التمويل بالكامل في السنة المالية 2028م وذلك من خالل دفعات سنوية.
منافع الموظفين

( لودجلااالاجلاحركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

رصيد أول السنة/الفترة

39.405

32.051

تكلفة الفائدة

969

573

تكلفة الخدمة الحالية

المسدد خالل السنة/الفترة

4.434

1.888

خسائر االلتزامات االكتوارية مدرجة بقائمة الدخل الشامل
األخر الموحدة

()15.159
2.402

()2.126

اإلجمالي

32.051

32.639

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م
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لدى الشركة وشركاتها التابعة خطة مكافآت محددة بعد انتهاء الخدمة طبقا لقانون العمل السعودي .وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت الموظفين
النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة ،كما هو منصوص عليه في قوانين عمل المملكة العربية السعودية .وف ًقا لمعايير المحاسبة الدولية والتي تم تطبيقها
ابتداء من السنة المالية 2019م فإنه تم احتساب مخصص منافع الموظفين بحسب التقرير االكتواري حيث يتم عمل افتراضات مستقبلية بحيث تستخدم
في حساب المخصص كمعدل الخصم ومعدل الزيادة السنوية للرواتب ومعدل تضخم األسعار .ارتفع رصيد المخصص لمنافع الموظفين من  32.1مليون
ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  32.6مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة إضافات الفترة الحالية بقيمة  2.5مليون ريال سعودي
وخسائر أكتوارية بقيمة  253ألف ريال سعودي في مقابل تسديد مستحقات بقيمة  2.1مليون ريال سعودي.
إجمالي حقوق الملكية

فيما يلي بيان بالمساهمين وعدد األسهم لكل مساهم في رأس مال الشركة كما في  31يناير 2019م مقسم إلى  40.000.000سهم قيمة كل سهم 10
رياالت سعودية ،موزع على المساهمين على النحو التالي:
( لودجلااالاجلاإجمالي حقوق الملكية
االسم

نسبة المساهمة

عدد االسهم

رأس المال

شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

15.200.000

152.000.000

%38.00

شركة رزم القابضة

11.368.310

113.683.100

%28.42

د .أحمد بن ناصر بن حماد المتعب

8.640.000

86.400.000

%21.60

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

10.744.680

%2.69

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

960.000

9.600.000

%2.40

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

818.886

8.188.860

%2.05

عبدالعزيز سالم الرويس

634.265

6.342.650

%1.59

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

4.972.870

%1.24

شركة مشيرة السعودية المحدودة

379.241

3.792.410

%0.95

منال بنت طارق القصبي

297.776

2.977.760

%0.74

خالد بن بداح بن عبداهلل البداح

77.632

776.320

%0.19

محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

38.816

388.160

%0.10

رابعة عبداهلل القاسم

13.319

133.190

%0.03

اإلجمالي

40.000.000

400.000.000

%100.00

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

بتاريخ  13رمضان 1439هـ الموافق  29مايو 2018م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من  216,406,000ريال إلى 400,000,000
ريال .تمت الزيادة لرأس المال عن طريق تحويل مبلغ  150,000,000ريال من األرباح المبقاة ومبلغ  33,594,000من االحتياطي النظامي وقد تم تعديل السجل
التجاري للشركة وف ًقا لذلك .والجدير بالذكر انه لم يتم أي تغيير على هيكل رأس مال الشركة خالل الفترة مابين  31يوليو 2018م و 31يناير 2019م.
( لودجلااالاجلاجدول حقوق الملكية
آالف الرياالت السعودية

كما في  31يوليو 2018م (المراجعة الموحدة)

كما في  31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

رأس المال

400,000

400,000

عالوة إصدار

209,594

209,594

إحتياطي نظامي

15,288

15,288

أرباح مبقاة

100,131

73,156

إجمالي حقوق امللكية

725,013

698,038

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م

رأس المال

بتاريخ  13رمضان 1439هـ الموافق  28مايو 2018م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من  216,4مليون ريال سعودي كما في 31
يوليو 2017م إلى  400,0مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م حيث تمت الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ  150,0مليون ريال سعودي
من األرباح المبقاة ومبلغ  33,6مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي وقد تم تعديل السجل التجاري للشركة وف ًقا لذلك .والجدير بالذكر انه لم يتم
أي تغيير على هيكل رأس مال الشركة خالل الفترة مابين  31يوليو 2018م و 31يناير 2019م.
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عالوة إصدار

بتاريخ 1436/12/02هـ (الموافق 2015/09/15م) تم دمج مدارس الشرق األوسط العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق
األوسط الحديثة العالمية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس جرير األهلية ومدارس الفكر األهلية بكافة أصولها وموجوداتها بما في ذلك تراخيصها
فروعا للشركة مع احتفاظها بأرقام سجالتها
وسجالتها وأسمائها التجارية في شركة عطاء التعليمية ،حيث أصبحت هذه المدارس بعد إتمام عملية الدمج
ً
التجارية وتواريخها .وقد قامت الشركة لغرض االندماج برفع رأس مالها إلى مائتين وستة عشر مليون وأربعمائة وستة آالف ( )216,406,000ريال سعودي
عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها سبعة ماليين وأربعمائة وأربعون ألف وستمائة ( )7,440,600سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية
وعالوة إصدار قدرها  28,17ريال سعودي للسهم الواحد لصالح المالك السابقين للمدارس المندمجة.
إحتياطي نظامي

وفقاً للنظام األساسي للشركة وشركاتها التابعة ونظام الشركات السعودي ،یتم تحویل  %10من صافي األرباح السنویة الى االحتیاطي النظامي حتى یصل
هذا االحتیاطي الى  %30من رأس المال .إن هذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.
أرباح مبقاة

إنخفضت األرباح المبقاة من  100,1مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م إلى  73,2مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م نتيجة توزيعات
أرباح بقيمة  60,0مليون ريال سعودي في مقابل صافي ربح الفترة بقيمة  33,3مليون ريال سعودي.

6 66666قائمة التدفقات النقدية الموحدة
قوائم التدفقات النقدية الموحدة

( لودجلااالاجلا قوائم التدفقات النقدية الموحدة
آالف الرياالت السعودية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م (الموحدة غير المراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
41.730

33.967

صافي ربح الفترة قبل الزكاة
إهالك

5.919

7.938

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

798

2.100

تسويات ملطابقة صايف الربح مع صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

تكاليف تمويل

2.818

5.544

مخصص منافع موظفين

2.702

2.461

اإلجمالي

53.967

52.010

المخزون

1.041

588

ذمم مدينة

22.201

19.927

التغيرات يف األصول وااللتزامات التشغيلية

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

7.314

()170

ذمم دائنة

()2.698

()2.283

إيرادات مستلمة مقد ًما

14.510

23.455

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()5.469

3.199

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()27.141

()7.943

النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

63.725

88.783

منافع الموظفين المسددة

()2.426

()2.126

تكاليف تمويل المدفوعة

()2.382

()9.161

الزكاة المدفوعة

()2.238

()1.528

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

56.679

75.968

إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات قيد التنفيذ

()33.386

()17.468

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()33.386

()17.468

16.558

35.579

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
محصل من تمويل طويل األجل
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لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2018م (الموحدة غير المراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م (المراجعة الموحدة)

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()22.933

()50.056

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()337

-

آالف الرياالت السعودية

توزيعات األرباح المدفوعة

-

()30.000

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()6.712

()44.477

صافي التغير في النقد وما في حكمه

16.581

14.024

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

26.519

10.171

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

43.100

24.195
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من  56.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى  76.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة ارتفاع أرصدة اإليرادات المدفوعة مقدما باإلضافة إلى إرتفاع التدفقات النقدية من
أرصدة المستحقات من األطراف ذات عالقة حيث تم تحصيل جزء كبير من األرصدة مقارنة بالفترة السابقة.
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

تتعلق التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بالمصروفات الرأسمالية لغرض التوسع حيث شملت بشكل رئيسي مشروع بناء مدارس الر ّواد إشبيليا.
انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من  33.4مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى 17.5
مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة انخفاض المصروفات الرأسمالية المتعلقة بمشروع بناء مدارس رواد إشبيليا
وذلك بالتزامن مع التكملة الجزئية للمشروع خالل الفترة.
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

تشمل التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية تمويل رأسمالي لغرض إنشاء مدارس الر ّواد إشبيليا باإلضافة إلى تسهيالت ائتمانية لتمويل رأس المال
العامل .ارتفعت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من  6.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م إلى
 44.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م نتيجة توزيعات أرباح بقيمة  30.0مليون ريال سعودي الخاصة بنتائج السنة
المالية 2018م باإلضافة إلى صافي دفعات إلى البنوك بقيمة  14.5مليون ريال سعودي.

6 66666شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
قوائم الدخل

( لودجلااالاجلا تسويات الشركة وشركاتها التابعة لقائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م
األرصدة وفقً ا للمعاير السعودية السابقة

أثر التحول

صافي اإليرادات

159.368

-

159.368

تكلفة اإليرادات

()110.235

-

()110.235

آالف الرياالت السعودية

األرصدة وفقً ا للمعاير الدولية للتقارير المالية

مجمل الربح

49.115

-

49.115

مصروفات إدارية وعمومية

()8.003

-

()8.003

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

()798

-

()798

إيرادات أخرى

4.234

-

4.234

ربح التشغيل

44.548

-

44.548

تكاليف التمويل

()2.818

-

()2.818

صايف الربح قبل الزكاة

41.730

-

41.730

الزكاة

()768

-

()768

صايف ربح السنة

40.963

-

40.963

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقً ا
إلى الربح واخلسارة
(أرباح) خسائر االكتوارية من إعادة
قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-

()1.201

()1.201

إجمالي الدخل الشامل للفترة

40.963

()1.201

39.761
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( لودجلااالاجلا تسويات الشركة وشركاتها التابعة لقائمة المركز المالي كما في  31يوليو 2017م
آالف الرياالت السعودية

األرصدة وفقً ا للمعاير السعودية
السابقة

أثر التحول

األرصدة وفقً ا للمعاير الدولية للتقارير
المالية

املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات

481.427

-

481.427

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

2.754

-

2.754

أصول غير ملموسة

376.399

-

376.399

مجموع املوجودات غير املتداولة

860.580

-

860.580

-

الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

26.519

-

26.519

مخزون

3.581

-

3.581

ذمم مدينة

47.557

-

47.557

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

31.077

-

31.077

مجموع املوجودات املتداولة

108.734

-

108.734

إجمالي املوجودات

969.314

-

969.314

املطلوبات وحقوق امللكية

-

حقوق امللكية

-

رأس المال

216.406

-

216.406

عالوة إصدار

209.594

-

209.594

احتياطي نظامي

40.635

-

40.635

أرباح مبقاه

174.149

()1.279

172.870

مجموع حقوق امللكية

640.784

()1.279

639.505

مطلوبات غير متداولة
الجزء الغير متداول من التزامات التأجير التمويلي

39

-

39

الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل

142.890

-

142.890

إيرادات منح حكومية مؤجلة

3.596

-

3.596

منافع الموظفين

38.126

1.279

39.405

مجموع املطلوبات غير املتداولة

184.652

1.279

185.930

املطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

37.416

-

37.416

إيرادات مستلمة مقد ًما

24.093

-

24.093

ذمم دائنة

4.365

-

4.365

إيرادات منح حكومية مؤجلة

594

-

594

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

67.210

-

67.210

مخصص الزكاة

2.232

-

2.232

الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي

578

-

578

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

7.393

-

7.393

مجموع املطلوبات املتداولة

143.881

-

143.881

مجموع املطلوبات

328.532

1.279

329.811

مجموع االلتزامات وحقوق امللكية

969.316

-

969.316
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7 77سياسة توزيع األرباح
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تلي ذلك .وتعتزم الشركة
توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ،ووضعها المالي ،والقيود التي
تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حال ًيا ومستقبلاً  ،وخطط التوسع
ومتطلبات استثمار الشركة ،وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار لدى الشركة ،والمتطلبات
النقدية والرأسمالية ،والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية .إضافة لذلك ،يتعين على
المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت آلخر .وقد اعتمدت الشركة سياسة لتوزيع
األرباح النقدية تعتمد على المعايير التالية:
1-1يجنب عشرة في المائة ( )٪10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ثالثون في المائة ( )٪30من رأس المال المدفوع.
2-2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب عشرة في المائة ( )٪10من األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض
أو أغراض معينة.
3-3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائ ًما من هذه المؤسسات.
4-4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن خمسة في المائة ( )٪5من رأس المال الشركة المدفوع كدفعة أولى ،ويجوز لمجلس
اإلدارة توزيع أرباح مرحلية.
5-5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )20من النظام األساسي للشركة ،والمادة ( )76من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد
عن خمسة في المائة ( )٪5من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناس ًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها
العضو.
ويستحق المساهم حصته في األرباح وف ًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
كما يخضع توزيع األرباح للقيود والشروط التي تتضمنها اتفاقيات التسهيالت االئتمانية التي تبرمها الشركة مع الجهات الممولة من وقت آلخر .وفي هذا
الخصوص ،نصت اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة بين الشركة وكلاً من مصرف الراجحي والبنك السعودي لالستثمار على أنه يتوجب على الشركة
أن تحصل على موافقة خطية قبل القيام بتوزيع أي أرباح أو نسبة معينة من األرباح (وللمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي 11-12
"التسهيالت االئتمانية والقروض" في القسم (" )12المعلومات القانونية" من هذه النشرة).
يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات الثالث الماضية:
( لودجلااااجلااألرباح المعلنة والموزعة في السنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م والفترة المالية المنتهية في  31يناير 2019م
2016م

2017م

2018م

الفترة المنتهية في
 31يناير 2019م

ريال سعودي
األرباح المعلنة عن الفترة

53.000.000

10.820.000

60.000.000

-

التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

26.798.637

16.136.347

47.683.653

30.000.000

صافي الربح للفترة

89.305.175

94.384.980

82.472.386

33.278.241

نسبة األرباح المدفوعة إلى صافي الربح للسنة

%30.0

%17.1

%57.8

%90.1

المصدر :الشركة
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8 88استخدام متحصالت الطرح
يقدر إجمالي متحصالت الطرح بحوالي (•) ريال سعودي ،سيدفع منها مبلغ يقدر بحوالي ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26.500.000ريال
سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ،والمستشار
القانوني ،ومستشار العناية المهنية المالية ،ومستشار دراسة السوق ،والمحاسبين القانونيين ،ومتعهد التغطية ،باإلضافة إلى مصروفات الجهات المستلمة،
والدعاية واإلعالن ،ومصروفات الطباعة والتوزيع ،والمصروفات األخرى المتعلقة بعملية الطرح.
وسيعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي (•) ريال سعودي للمساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم
في الطرح ،ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح.
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9 99رسملة رأس مال الشركة والمديونية
يمتلك المساهمين البائعين جميع أسهم الشركة قبل الطرح ،وبعد استكمال عملية الطرح سيمتلكون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة ( )%70من أسهم
الشركة.
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة عن السنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و 2017م و 2018م والقوائم
المالية المراجعة للفترة المنتهية في  31يناير 2019م .علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية ،بما في ذلك اإليضاحات المرفقة
بها والواردة في القسم رقم" -18تقرير المحاسب القانوني" من هذه النشرة.
( لودجلااااجلارسملة الشركة والمديونية عن السنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و2018م والفترة المنتهية في  31يناير 2019م
السنة المالية المنتهية في  31يوليو

آالف الرياالت السعودية

2016م

2017م

2018م

الفترة المنتهية
في 31يناير 2019م

القروض:
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

59.221

38.010

72.157

81.929

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

135.861

142.296

131.438

107.497

إجمالي القروض

195.081

180.306

203.594

189.426

حقوق المساهمين:
رأس المال

216.406

216.406

400.000

400.000

عالوة إصدار

209.594

209.594

209.594

209.594

احتياطي نظامي

31.197

40.635

15.288

15.288

أرباح مبقاة

100.023

174.149

96.124

73.156

إجمالي حقوق املساهمني

557.219

640.784

721.006

698.039

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي حقوق املساهمني)

752.300

821.090

924.600

887.464

إجمالي القروض ÷ إجمالي الرسملة

%25.9

%22.0

%22.0

%21.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة عن السنوات المالية المنتهية في  31يوليو 2016م و2017م و 2018م والقوائم المالية المراجعة لفترة الـ 6أشهر المنتهية في  31يناير 2019م

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 أال تخضع أي من أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ألي حقوق خيار. بليس لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. جأن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ()12شه ًرا على األقل بعد تاريخ هذه النشرة ،مع مراعاة أي تغير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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1 110إفادات الخبراء
قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في الصفحة (هـ) موافقاتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر إفادتهم ضمن هذه النشرة
بصيغتها ونصها كما وردت في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم – من
هم ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم أي مصلحة مهما كان نوعها في
الشركة أو شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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 1 111اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:
ً
ملحوظا في أوضاعها المالية خالل
1-1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثي ًرا
االثني عشر ( )12شه ًرا األخيرة.
2-2أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
3-3أن الملكية القانونية والنفعية لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسماؤهم في الصفحة (.)83
أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث
4-4لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو ّ
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
5-5لم يكن هنالك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة
لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضاف ًة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى
اعتماد نشرة اإلصدار.
6-6ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة الموضح في نشرة اإلصدار هذه.
7-7باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة بخصوص وجود عدد من التراخيص المنتهية وأخرى مسجلة بأسماء أطراف ثالثة والفروع
التي لم يصدر لها تراخيص أمن وسالمة بعد الموضحة في القسم الفرعي  5-12"الموافقات والتراخيص الحكومية" في القسم ()12
"المعلومات القانونية" ،فقد حصلت الشركة وشركاتها التابعة على جميع التراخيص والموافقات المطلوبة لممارسة أنشطتها.
8-8بخالف ما ورد في القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" وفي القسم الفرعي " 12-12العقود والتعامالت مع األطراف
ذوي العالقة" في القسم (" )12المعلومات القانونية" ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو
ألي من أقاربهم أي أسهم أو أدوات دين أو مصلحة من أي نوع في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو أي مصلحة في أي أمر آخر يمكن
أن يؤثر في أعمال الشركة .وأنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي
قرض يحصل عليه أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
9-9بخالف ما ورد في القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" وفي القسم الفرعي" 12-12العقود والتعامالت مع األطراف ذوي
العالقة" في القسم (" )12المعلومات القانونية" ،ال بوجد أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه فيه ألي من أعضاء مجلس
اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم مصلحة في أعمال الشركة وشركاتها التابعة.
1010ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة ،وليس لدى الشركة أي نية في إبرام أي
اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة ،باستثناء ما هو موضح في القسم الفرعي " 12-12العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة"
في القسم (" )12المعلومات القانونية".
1111لن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود مع األطراف ذوي العالقة والعقود التي يكون لهم فيها
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
1212أن كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي سبق أن أبرمتها الشركة ،بما في ذلك تحديد المقابل المادي للتعاقد ،قد تمت بشكل
نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كالتي تتم مع األطراف األخرى من الغير .كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه كافة
التعامالت المستقبلية مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف
ذوي العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن
التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في
مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.
1313باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي" 12-12العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة" في القسم ( )12المعلومات القانونية،
ال يوجد هناك أي تعارض في مصالح أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت ال ُمبرمة مع الشركة.
1414أن الشركة ال توظف أي عمالة أجنبية على غير كفالتها باستثناء العاملين الذين يتم االستعانة بهم عن طريق برنامج "أجير" حسب التعليمات
والقيود النظامية ذات الصلة.
1515كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة ،وليس هنالك
أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
1616ال تملك الشركة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر على الموقف المالي
للشركة بشكل سلبي وجوهري.
1717باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم (" )2عوامل المخاطرة" والقسم  "4-6العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي ونتائج
العمليات" ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو
نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على عملياتها التشغيلية.
1818باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم (" )2عوامل المخاطرة" والقسم  "4-6العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي ونتائج
العمليات" ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها
تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
1919أنه سيتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح التي تك ّبدتها الشركة والتي سيتم خصمها من إجمالي
متحصالت الطرح.
2020أن الشركة قد استوفت جميع الشروط المحددة للطرح والتسجيل واإلدراج وجميع المتطلبات األخرى ذات العالقة المنصوص عليها في نظام
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السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
2121أن مجلس اإلدارة قام بتضمين جميع المعلومات المطلوب تضمينها في هذه النشرة بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.
2222أن مجلس اإلدارة قدم أو سيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة.
2323ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
2424ال تخضع أي من أسهم الشركة إلى حقوق خيار.
2525باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي" 11-12التسهيالت االئتمانية والقروض" في القسم (" )12المعلومات القانونية" ،لم تصدر
الشركة أي أدوات دين ،أو تحصل على أي قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك،
وااللتزامات المالية قيد القبول ،واعتمادات القبول أو التزامات الشراء سواء كانت تلك القروض والمديونيات مشمولة بضمان شخصي أو
غير مشمولة بضمان شخصي ،أو مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن.
2626باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي " 2-13-12تفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير" في القسم ()12
"المعلومات القانونية" ،ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة.
2727إن الشركة ليست طر ًفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة ،بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها ،يمكن أن تؤثر تأثي ًرا جوهر ًيا على
أعمال الشركة أو مركزها المالي.
2828أعدت المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو من السنوات المالية
2016م (التي تغطي الفترات ما بين  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م والقوائم التي تغطي الفترة الماليى ما بين  1أغسطس 2015م
حتى  31يوليو 2016م) 2017م و2018م ولفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م واإليضاحات المرفقة بها ،وف ًقا للمعايير
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAوتمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات.
2929أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31يوليو من
السنوات المالية2016م 2017م و2018م ولفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣١يناير 2019م المعدة وف ًقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAدون إجراء أي تعديل جوهري عليها باستثناء التقريب.
3030ال يوجد لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي نشاط تجاري أو أصول جوهرية خارج المملكة.
3131ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه مصلحة
جوهرية.
3232ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على األتعاب أو المكافآت التي تمنح لهم.
3333تشمل هذه النشرة إفادات أعدها خبراء ،وتؤكد الشركة أن أولئك الخبراء قد أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم ونشر
شعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما وردت في النشرة وأنهم لم يسحبوا تلك الموافقة حتى تاريخ نشرة اإلصدار
هذه.
3434يقر مجلس إدارة الشركة بأنه لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لتشغيل عملياتها خالل االثني عشر شه ًرا التي تلي تاريخ نشر نشرة
اإلصدار هذه.
3535لم يشهر أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة في أي وقت من األوقات إفالسه أو
خضع إلجراءات إفالس.
3636لم يتم اإلعالن عن أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين
سر مجلس اإلدارة معينًا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
3737يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن
تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح ،وال يوجد أي عقود أو اتفاقيات جوهرية لم يتم اإلفصاح عنها.
3838يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في
أسهم الطرح.
3939باستثناء ما ورد في القسم (" )2عوامل المخاطرة" ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن
تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
4040أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة بتجديد
وثائق عقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
4141ال يوجد حال ًيا أي اعتراض من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربط الزكوي للشركة.
4242يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة بحسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
4343أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح  %30من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال لالكتتاب
العام.
4444تلتزم الشركة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل.
4545يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى ،بما في ذلك
المعلومات التي تم الحصول عليها من تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق ،هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها
وال يوجد سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات أو البيانات غير دقيقة بشكل جوهري.
4646أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة على أسس سليمة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بالتأكد من سالمة
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األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وف ًقا لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات.
كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
4747يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات التي تستخدمها الشركة هي أنظمة كافية ومالئمة.
4848باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي " 11-5تعارض المصالح" في القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" ،يقر
أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم لم يقوموا بالمشاركة ،مجتمعين أو منفردين ،في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة .ويتعهدون بااللتزام
بمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بهذا الخصوص.
4949يقر أعضاء مجلس اإلدارة بتحديث النظام األساسي للشركة بعد الطرح بما يتوافق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما
التنفيذية.
5050ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أمين سر المجلس وال ألي من كبار التنفيذيين أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة.
5151يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:
1-1تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
2-2اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات في جدول أعمال الجمعيات
العامة مما يعطي المساهمين الفرصة للموافقة على تلك التعامالت.
3-3االلتزام بأحكام المواد ( )71و( )72و( )73من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
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1 112المعلومات القانونية
12 1112الشركة
شركة عطاء التعليمية هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم (/71ق) وتاريخ 1431/03/10هـ (الموافق
2010/02/23م) والسجل التجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ (الموافق 2003/05/11م) الصادر من مدينة الرياض .يبلغ رأس مالها
أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال سعودي .مقسم إلى ( )40.000.000أربعين مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ()10
رياالت سعودية للسهم الواحد .ويقع مركزها الرئيسي بمدينة الرياض في حي االزدهار الدائري الشرقي بمدينة الرياض (ولمعلومات حول تاريخ تأسيس
الشركة ،الرجاء مراجعة القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة).

12 1112هيكل الملكية في الشركة
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل الطرح وبعده.
( لودجلالاااجلاالملكية في الشركة قبل الطرح وبعده
بعد الطرح

قبل الطرح

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة
الملكية
المباشرة*

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

عدد األسهم

%26.6

-

15.200.000

152.000.000

%38

-

10.640.000

106.400.000

%0.25

11.368.310

113.683.100

%28.42

%0.36

7.957.817

79.578.170

%19.89

80.640.000

%21.6

-

6.048.000

60.480.000

%15.12

-

%2.69

-

752.128

7.521.280

%1.88

-

-

672.000

6.720.000

%1.68

-

573.220

5.732.200

%1.43

-

4.439.860

%1.11

-

%0.87

-

ت.

االسم

1

شركة اإلبداع
الوطني المتطورة
للتجارة

2

شركة رزم

3

أحمد بن ناصر
المتعب

8.640.000

4

عثمان بن طارق
القصبي

1.074.468

10.744.680

5

فرح بنت أحمد
المتعب

960.000

9.600.000

%2.4

6

شركة القصبي
للمقاوالت

818.886

8.188.860

%2.05

-

7

عبدالعزيز بن
سالم الرويس

634.265

6.342.650

%1.59

-

443.986

8

عبداهلل بن طارق
القصبي

497.287

4.972.870

%1.24

-

348.101

3.481.010

9

شركة مشيرة
السعودية
المحدودة

379.241

3.792.410

%0.95

-

265.469

2.654.690

%0.66

10

منال بنت طارق
القصبي

297.776

2.977.760

%0.74

-

208.443

2.084.430

%0.52

-

11

خالد بن بداح
البداح

77.632

776.320

%0.19

-

54.342

543.420

%0.14

-

12

محمد بن عبداهلل
القاسم

38.816

388.160

%0.1

-

27.171

271.710

%0.07

-

13

رابعة بنت
عبداهلل القاسم

13.319

133.190

%0.03

-

9.323

93.230

%0.02

-

-

-

-

12.000.000

120.000.000

%30

40.000.000

400.000.000

%100

40.000.000

400.000.000

%100

لالستثمار**

الجمهور
املجموع
المصدر :الشركة

* نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

** نشأت الملكية غير المباشرة لشركة رزم لالستثمار من خالل ملكيتها البالغة  %17.5في شركة القصبي للمقاوالت.

ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين وهيكل الملكية الحالي في الشركة ،الرجاء مراجعة القسم (" )5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة" من
هذه النشرة.
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12 1112الشركات التابعة
تملك الشركة – بشكل مباشر وغير مباشر – ثالث شركات ذوات مسؤولية محدودة ،وهي كل من شركة النخبة التعليمية ،وشركة العروبة العالمية للخدمات
التعليمية ،وشركة الر ّواد للخدمات المساندة ،مملوكة لها على النحو التالي:
( لودجلالاااجلاهيكل الملكية في شركة النخبة التعليمية كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عطاء التعليمية

47.500

10

475.000

%95

شركة الر ّواد للخدمات المساندة

2.500

10

25.000

%5

اإلجمالي

50.000

-

500.000

%100

الشركاء

المصدر :الشركة

( لودجلالاااجلاهيكل الملكية في شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عطاء التعليمية

95

4.000

380.000

%95

شركة الر ّواد للخدمات المساندة

5

4.000

20.000

%5

100

-

400.000

%100

الشركاء

اإلجمالي
المصدر :الشركة

( لودجلالاااجلاهيكل الملكية في شركة الر ّواد للخدمات المساندة كما في تاريخ هذه النشرة
عدد الحصص

قيمة كل حصة
(ريال سعودي)

قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عطاء التعليمية

9

10.000

90.000

%90

شركة النخبة التعليمية

1

10.000

10.000

%10

اإلجمالي

10

-

100.000

%100

الشركاء

المصدر :الشركة

ولمزيد من التفاصيل حول الشركات التابعة ،الرجاء مراجعة القسم (" )4خلفية عن الشركة وشركاتها التابعة" من هذه النشرة.

12 1112الفروع
فرعا تاب ًعا لها .ويوضح الجدول التالي تفاصيل تلك الفروع:
تملك الشركة حال ًيا ثالثة عشر (ً )13
( لودجلالاااجلافروع الشركة
رقم السجل التجاري

تاريخ شهادة السجل التجاري

1

مدرسة الر ّواد األهلية للبنين والبنات

1010203258

1425/10/11هـ (الموافق 2004/11/23م)

االسم التجاري للفرع

ت.
2

مدارس الر ّواد األهلية فرع شركة عطاء التعليمية (قسم البنين والبنات)

1010275978

1430/11/09هـ (الموافق 2009/10/27م)

3

مدارس الر ّواد األهلية فرع شركة عطاء التعليمية (قسم البنين والبنات)

1010362199

1434/03/14هـ (الموافق 2013/01/25م)

4

مدارس الر ّواد األهلية للبنات

1010369368

1434/05/22هـ (الموافق 2013/04/02م)

5

مدارس الر ّواد األهلية فرع شركة عطاء التعليمية

1010397500

1435/02/06هـ (الموافق 2013/12/09م)

6

مدارس الر ّواد األهلية

1010469726

1438/07/12هـ (الموافق 2017/04/08م)

7

مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية فرع شركة عطاء التعليمية

1010450854

1439/09/13هـ (الموافق 2018/05/27م)

8

مدارس الشرق األوسط العالمية

1010192541

1424/11/01هـ (الموافق 2003/12/24م)

9

مدرسة الشرق األوسط الجديدة العالمية

1010250798

1429/05/21هـ (الموافق 2008/05/26م)

10

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

1010352008

1433/11/16هـ (الموافق 2012/10/01م)

11

مدارس الفكر األهلية

1010192540

1424/11/01هـ (الموافق 2003/12/24م)

12

مدارس السليمانية العالمية األهلية

1010196919

1425/02/29هـ (الموافق 2004/04/19م)

13

فرع شركة عطاء التعليمية للصيانة والتشغيل

1010452144

1439/10/11هـ (الموافق 2018/06/24م)

199

12 1112الموافقات والتراخيص الحكومية
حصلت شركة عطاء التعليمية (بما في ذلك فروعها) وشركاتها التابعة على عدة تراخيص وشهادات نظامية لغرض أداء نشاطها من الجهات المختصة
بالمملكة .وتقوم الشركة بتجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية .وباستثناء التراخيص المنتهية وتلك المسجلة بأسماء أطراف ثالثة الموضحة
في الجدول " 9-12تفاصيل التراخيص والشهادات التشغيلية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة من جهات حكومية أخرى" ،يقر أعضاء مجلس
اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة نشاطها واالستمرار في ذلك .وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات
التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة:
( لودجلالاااجلاتفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة
الشركة
شركة عطاء
التعليمية

نوع الكيان القانوني

الموقع

السجل التجاري

تاريخ السجل

تاريخ االنتهاء

الحالة

االسم

شركة مساهمة

الرياض

1010186435

1424/03/10هـ
(الموافق
2003/05/11م)

1441/03/24هـ
(الموافق
2019/11/21م)

سارية

مدارس الر ّواد األهلية فرع
شركة عطاء التعليمية (قسم
البنين والبنات)

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010362199

1434/03/14هـ
(الموافق
2013/01/25م)

1441/03/14هـ
(الموافق
2019/11/11م)

سارية

مدارس الر ّواد األهلية فرع
شركة عطاء التعليمية (قسم
البنين والبنات)

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010275978

1430/11/09هـ
(الموافق
2009/10/27م)

1443/11/09هـ
(الموافق
2022/06/09م)

سارية

مدارس الر ّواد األهلية فرع
شركة عطاء التعليمية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010397500

1435/02/06هـ
(الموافق
2013/12/09م)

1445/02/06هـ
(الموافق
2023/09/11م)

سارية

مدارس الفكر األهلية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010192540

1424/11/01هـ
(الموافق
2003/12/24م)

1441/09/19هـ
(الموافق
2020/05/11م)

سارية

مدارس الشرق األوسط
العالمية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010192541

1424/11/01هـ
(الموافق
2003/12/24م)

1441/09/14هـ
(الموافق
2020/05/06م)

سارية

مدرسة الشرق األوسط
الجديدة العالمية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010250798

1429/05/21هـ
(الموافق
2008/05/26م)

1441/09/19هـ
(الموافق
2020/05/11م)

سارية

مدارس السليمانية العالمية
األهلية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010196919

1425/02/29هـ
الموافق
(2004/04/19م)

1441/09/19هـ
(الموافق
2020/05/11م)

سارية

فرع شركة
مساهمة

الرياض

1010352008

1433/11/16هـ
(الموافق
2012/10/01م)

1441/09/19هـ
(الموافق
2020/05/11م)

سارية

مدرسة الر ّواد األهلية للبنين
والبنات

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010203258

1425/10/11هـ
(الموافق
2004/11/23م)

1445/02/23هـ
(الموافق
2023/09/08م)

سارية

مدارس ر ّواد إشبيليا
العالمية فرع شركة عطاء
التعليمية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010450854

1439/09/13هـ
(الموافق
2018/05/27م)

1443/09/13هـ
(الموافق
2022/04/15م)

سارية

مدارس الر ّواد األهلية

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010469726

1438/07/12هـ
(الموافق
2017/04/08م)

1444/07/12هـ
(الموافق
2023/02/03م)

سارية

فرع شركة عطاء التعليمية
للصيانة والتشغيل

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010452144

1439/10/11هـ
(الموافق
2018/06/24م)

1443/10/11هـ
(الموافق
2022/05/13م)

سارية

مدارس الر ّواد األهلية للبنات

فرع شركة مساهمة

الرياض

1010369368

1434/05/22هـ
(الموافق
2013/04/02م)

1443/05/22هـ
(الموافق
2021/12/27م)

سارية

شركة عطاء التعليمية
(مساهمة مقفلة)

مدرسة الشرق األوسط
الحديثة العالمية
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نوع الكيان القانوني

الموقع

السجل التجاري

تاريخ السجل

تاريخ االنتهاء

الحالة

الشركة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

الرياض

1010231261

1428/03/26هـ
(الموافق
2007/04/13م)

1441/03/26هـ
(الموافق
2019/11/23م)

سارية

فرع شركة ذات
مسؤولية محدودة

الخرج

1011010525

1425/05/15هـ
(الموافق
2004/07/03م)

1440/07/28هـ
(الموافق
2019/04/04م)

منتهية

شركة العروبة العالمية
للخدمات التعليمية

شركة ذات مسؤولية
محدودة

الرياض

1010259834

1429/12/25هـ
(الموافق
2008/12/23م)

1442/02/15هـ
(الموافق
2020/10/12م)

سارية

شركة الر ّواد للخدمات
شركة الر ّواد
للخدمات املساندة المساندة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

الرياض

1010299500

1432/01/19هـ
(الموافق
2010/12/25م)

1442/01/19هـ
(الموافق
2020/09/06م)

سارية

فرع شركة ذات
مسؤولية محدودة

الرياض

1010933937

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1444/05/22هـ
(الموافق
2022/12/16م)

سارية

شركة النخبة
التعليمية

االسم
شركة النخبة التعليمية
مدارس النخبة التعليمية فرع
شركة النخبة التعليمية

شركة العروبة
العاملية للخدمات
التعليمية

فرع شركة الر ّواد للخدمات
المساندة
المصدر :الشركة

( لودجلالاااجلاتفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة
الشركة

جهة اإلصدار

رقم الترخيص

نوع الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الحالة

شركة عطاء
التعليمية

الغرفة التجارية
الصناعية
بالرياض

101000133777

شهادة عضوية
في غرفة الرياض
(الدرجة األولى)

1437/03/25هـ
(الموافق
2016/01/05م)

1441/03/24هـ
(الموافق 2019/11/21م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001904007596

شهادة سعودة شركة
عطاء التعليمية

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/11/05هـ
(الموافق 2019/07/08م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001901028719

شهادة سعودة لفرع
الروابي

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/08/24هـ
(الموافق 2019/04/29م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001901028621

شهادة سعودة لفرع
مدارس الشرق
األوسط الجديدة
العالمية

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/08/24هـ
(الموافق 2019/04/29م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001901028625

شهادة سعودة لفرع
مدارس الشرق
األوسط الحديثة
العالمية

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/08/24هـ
(الموافق 2019/04/29م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001901028794

شهادة سعودة لفرع
مدارس السليمانية
العالمية األهلية

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/08/24هـ
(الموافق 2019/04/29م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001901028768

شهادة سعودة لفرع
مدارس ر ّواد إشبيليا
العالمية

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/08/24هـ
(الموافق 2019/04/29م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001904007619

شهادة سعودة لفرع
مدارس الر ّواد
األهلية للبنين
والبنات في حي
الروضة

1440/08/03هــ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/11/05هـ
(الموافق 2019/07/08م)

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

20001904007614

شهادة سعودة
لمدرسة الفكر
األهلية

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/11/05هـ
(الموافق 2019/07/08م)

سارية

502564692

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لشركة
عطاء التعليمية

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/09/03هـ
(الموافق 2019/05/08م)
(الموافق 2019/03/06م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية
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الشركة
شركة عطاء
التعليمية

شركة العروبة
العاملية
للخدمات
التعليمية

جهة اإلصدار

رقم الترخيص

نوع الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الحالة

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

13304130

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لفرع
الروضة

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/09/03هـ
(الموافق 2019/05/08م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

506455073

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لمدرسة
الشرق األوسط
الحديثة العالمية

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/06/23هـ
(الموافق 2019/03/01م)

منتهية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

505401603

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لمدارس
الشرق األوسط
الجديدة العالمية

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/09/03هـ
(الموافق 2019/05/08م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

13318115

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لمدرسة
الشرق األوسط
العالمية

1440/08/02هـ
(الموافق
2019/04/07م)

1440/09/02هـ
(الموافق 2019/05/07م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

٥٠٣٠٨١٥٠٤

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لفرع
الروابي

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/09/03هـ
(الموافق 2019/05/08م)
(الموافق 2019/03/06م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

٥٠٥٢٧٧٧١٦

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لمدارس
السليمانية العالمية

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/06/23هـ
(الموافق 2019/03/01م)

منتهية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

١٣٣١٨١٢٣

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية لمدرسة
الفكر األهلية

1440/05/22هـ
(الموافق
2019/01/28م)

1440/06/22هـ
(الموافق 2019/02/28م)

منتهية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

1020409759

شهادة الزكاة

1440/03/27هـ
(الموافق
2018/12/06م)

1441/04/03هـ
(الموافق 2019/11/30م)

سارية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

300055882400003

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

1438/12/01هـ
(الموافق
2017/08/23م)

-

سارية

الغرفة التجارية
الصناعية
بالرياض

92243

شهادة عضوية
في غرفة الرياض
(الدرجة الثانية)

1419/09/14هـ
(الموافق
1999/01/02م)

1442/02/14هـ
(الموافق 2020/10/02م)

سارية

20001901020362

شهادة سعودة

1440/05/15هـ
(الموافق
2019/01/21م)

1440/08/16هـ
(الموافق 2019/04/22م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

503854317

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/09/03هـ
(الموافق 2019/05/08م)

سارية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

1020462301

شهادة الزكاة

1440/04/04هـ
(الموافق
2018/12/13م)

1441/04/03هـ
(الموافق 2019/11/30م)

سارية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

300736371400003

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

1438/12/02هـ
(الموافق
2017/08/24م)

-

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية
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الشركة
شركة النخبة
التعليمية

جهة اإلصدار

رقم الترخيص

نوع الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الحالة

الغرفة التجارية
الصناعية
بالرياض

179979

شهادة عضوية
في غرفة الرياض
(الدرجة الثانية)

1428/03/28هـ
(الموافق
2007/04/16م)

1441/03/25هـ
(الموافق 2019/11/23م)

سارية

20001901028566

شهادة سعودة

1440/05/23هـ
(الموافق
2019/01/29م)

1440/08/24هـ
(الموافق 2019/04/29م)

سارية

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

501924881

شهادة الوفاء
بالتزامات التأمينات
االجتماعية

1440/08/03هـ
(الموافق
2019/04/08م)

1440/09/03هـ
(الموافق 2019/05/08م)

منتهية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

1020409857

شهادة الزكاة

1440/04/17هـ
(الموافق
2018/12/26م)

1441/04/03هـ
(الموافق 2019/11/30م)

سارية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

300007468400003

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

1438/12/01هـ
(الموافق
2017/08/23م)

-

سارية

الغرفة التجارية
الصناعية
بالرياض

101000244002

شهادة عضوية
في غرفة الرياض
(الدرجة الثانية)

1437/03/30هـ
(الموافق
2016/01/10م)

1442/01/20هـ
(الموافق 2020/09/07م)

سارية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

1020457688

شهادة الزكاة

1440/04/17هـ
(الموافق
2018/12/26م)

1441/04/03هـ
(الموافق 2019/11/30م)

سارية

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

310064927800003

شهادة تسجيل
في ضريبة القيمة
المضافة

1439/08/29هـ
(الموافق
2018/05/14م)

-

سارية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

شركة الر ّواد
للخدمات
املساندة

المصدر :الشركة

( لودجلالاااجلاتفاصيل التراخيص والشهادات التشغيلية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة من وزارة التعليم
الشركة
شركة عطاء
التعليمية

الكيان

رقم الترخيص

الغرض

تاريخ االنتهاء

الحالة

جهة اإلصدار
وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

4310110103

ترخيص مدرسة أهلية (حضانة -
رياض أطفال  -ابتدائي  -متوسط
 -ثانوي) – بنات

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

4310110035

ترخيص مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن
الكريم (ابتدائي  -متوسط)  -بنات

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

0100173

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) -
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

0100448

ترخيص مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن
الكريم (ابتدائي) – بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

0100310

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) –
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

0100449

ترخيص مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن
الكريم (متوسط)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع االزدهار

0100219

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

4310110053

ترخيص مدرسة أهلية (حضانة -
رياض أطفال  -ابتدائي  -متوسط
 -ثانوي) – بنات

1444/06/16هـ (الموافق
2023/01/08م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

4310110264

ترخيص مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن
الكريم (ابتدائي  -متوسط)  -بنات

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

0100131

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) -
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

0100176

ترخيص مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن
الكريم (ابتدائي) – بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

0100154

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) –
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري
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الشركة
شركة عطاء
التعليمية

الكيان

رقم الترخيص

الغرض

تاريخ االنتهاء

الحالة

جهة اإلصدار
وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

0100531

ترخيص مدرسة أهلية لتحفيظ القرآن
الكريم (متوسط)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع الروابي

0100169

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة

4320110056

ترخيص مدرسة أهلية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة

0100360

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) -
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة

0100377

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) –
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع المنصورة

0100436

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع األندلس

4290110008

ترخيص مدرسة أهلية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع األندلس

0100240

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) -
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع األندلس

0100241

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) –
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع األندلس

0100242

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع إشبيليا

4390110294

ترخيص مدرسة أهلية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع إشبيليا

0100817

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) -
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع إشبيليا

0100818

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) –
بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الر ّواد األهلية
فرع إشبيليا

0100819

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي)  -بنين

1445/05/01هـ
(الموافق 2023/11/14م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الفكر
األهلية للبنات  -حي
الرحمانية

4320110086

ترخيص مدرسة أهلية (رياض أطفال
 -ابتدائي) – بنات

1441/01/01هـ
(الموافق 2019/09/11م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الفكر األهلية
 -حي الرحمانية

0100296

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) -
بنين

1441/01/01هـ
(الموافق 2019/09/11م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الفكر األهلية
 -حي الرحمانية

0100509

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) –
بنين

1441/01/01هـ
(الموافق 2019/09/11م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس الفكر األهلية
 -حي الرحمانية

0100419

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي) – بنين

1441/01/01هـ
(الموافق 2019/09/11م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة الشرق األوسط
الحديثة العالمية

س362

ترخيص مدرسة أجنبية (ابتدائي -
متوسط  -ثانوي)  -بنين

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/02م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة الشرق األوسط
الحديثة العالمية

4340140087

ترخيص مدرسة أجنبية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة السليمانية
العالمية

س128

ترخيص مدرسة أجنبية (ابتدائي -
متوسط  -ثانوي)  -بنين

1440/08/27ه
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة السليمانية
العالمية

4310140010

ترخيص مدرسة أجنبية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

الشرق األوسط
الجديدة العالمية

4310140011

ترخيص مدرسة أجنبية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

الشرق األوسط
الجديدة العالمية

س202

ترخيص مدرسة أجنبية (ابتدائي -
متوسط  -ثانوي)  -بنين

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة الشرق األوسط
العالمية

س001

ترخيص مدرسة أجنبية (ابتدائي -
متوسط  -ثانوي)  -بنين

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة الشرق األوسط
العالمية

4310140008

ترخيص مدرسة أجنبية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

204

الشركة
شركة عطاء
التعليمية

شركة العروبة
العاملية
للخدمات
التعليمية
شركة النخبة
التعليمية

الكيان

رقم الترخيص

الغرض

تاريخ االنتهاء

الحالة

جهة اإلصدار
وزارة التعليم

مدرسة الر ّواد األهلية-
فرع إسكان البحرية

4340110182

ترخيص مدرسة أهلية (رياض أطفال)
– بنات

1441/02/22هـ
(الموافق 2019/10/25م)

ساري

وزارة التعليم

ر ّواد إشبيليا العالمية

4400140173

ترخيص مدرسة أجنبية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

ر ّواد إشبيليا العالمية

س451

ترخيص مدرسة أجنبية (ابتدائي -
متوسط  -ثانوي)  -بنين

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/01م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة العروبة
العالمية

س017

ترخيص مدرسة أجنبية (ابتدائي -
متوسط  -ثانوي)  -بنين

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/02م)

ساري

وزارة التعليم

مدرسة العروبة
العالمية

4320140013

ترخيص مدرسة أجنبية (رياض أطفال
 -ابتدائي  -متوسط  -ثانوي)  -بنات

1440/08/27هـ
(الموافق 2019/05/02م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس شركة النخبة
التعليمية

4360310004

ترخيص مدرسة أهلية (روضة –
ابتدائي) بنات

1441/01/22هـ
(الموافق 2019/09/22م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس شركة النخبة
التعليمية

4360310004

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط –
ثانوي) بنات

1441/01/22هـ
(الموافق 2019/09/22م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس النخبة األهلية
الخرج

0102101

ترخيص مدرسة أهلية (ابتدائي) بنين

1440/09/20هـ
(الموافق 2019/05/25م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس النخبة األهلية
الخرج

0102102

ترخيص مدرسة أهلية (متوسط) بنين

1440/09/20هـ
(الموافق 2019/05/25م)

ساري

وزارة التعليم

مدارس النخبة األهلية
الخرج

0102105

ترخيص مدرسة أهلية (ثانوي) بنين

1440/09/20هـ
(الموافق 2019/05/25م)

ساري

المصدر :الشركة

( لودجلالاااجلاتفاصيل التراخيص والشهادات التشغيلية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة من جهات حكومية أخرى
الشركة
شركة عطاء

التعليمية**

رقم
الترخيص

الغرض

تاريخ الترخيص

تاريخ االنتهاء

الحالة

جهة اإلصدار

الكيان

مزاولة نشاط تجاري :مدارس
أهلية ابتدائي  -متوسط -
ثانوي (بنين) ومدارس أهلية
روضة  -ابتدائي  -متوسط
 -ثانوي (بنات)

1436/01/09هـ
(الموافق
2014/11/11م)

1441/01/09هـ
(الموافق
2019/09/09م)

سارية

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

مدارس الر ّواد
األهلية فرع شركة
عطاء التعليمية

36710

1434/08/25هـ
(الموافق
2013/07/03م)

1440/08/25هـ
(الموافق
2019/05/01م)

سارية

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

شركة عطاء
التعليمية

1059

مزاولة نشاط تجاري :مدارس
أهلية تمهيدي  -ابتدائي
 متوسط  -ثانوي (بنين)ومدارس أهلية روضة -
تمهيدي  -ابتدائي  -متوسط
 -ثانوي (بنات)

1440/07/04هـ
(الموافق
2019/03/10م)

منتهية

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

مجمع مدرسة
الشرق األوسط
الحديثة العالمية
 باسم /لولوهأحمد ناصر
المتعب*

46884

مزاولة نشاط تجاري :مدارس
أهلية روضة  -ابتدائي -
متوسط  -ثانوي (بنات)
ومدارس أهلية ابتدائي -
متوسط  -ثانوي (بنين)

1434/07/04هـ
(الموافق
2013/05/13م)

سارية

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

مدارس الفكر
األهلية لصاحبها
أحمد ناصر
المتعب*

10288

مزاولة نشاط تجاري :مدرسة
أهلية

1428/10/18هـ
(الموافق
2007/10/29م)

1440/10/18هـ
(الموافق
2019/06/22م)

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

مدارس الر ّواد
األهلية

33228

مزاولة نشاط تجاري :مدرسة
أهلية

1434/06/27هـ
(الموافق
2013/05/07م)

1440/06/27هـ
(الموافق
2019/03/04م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في حي
الروابي (بنات)

/270دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/03/06هـ
(الموافق
2018/11/03م)

1441/03/04هـ
(الموافق
2019/11/19م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في حي
الروابي (بنين)

/270دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/03/06هـ
(الموافق
2018/11/03م)

1441/03/04هـ
(الموافق
2019/11/19م)

سارية

205

الشركة
شركة عطاء

التعليمية**

رقم
الترخيص

الغرض

تاريخ الترخيص

تاريخ االنتهاء

الحالة

جهة اإلصدار

الكيان

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/03/26هـ
(الموافق
2018/12/05م)

1441/03/26هـ
(الموافق
2019/11/24م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الفكر
األهلية (ابتدائي
 -بنين)

38

1440/04/10هـ
(الموافق
2018/12/19م)

1441/04/10هـ
(الموافق
2019/12/08م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الفكر
األهلية (رياض
أطفال وابتدائي
 -بنات)

31

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1441/03/26هـ
(الموافق
2019/11/24م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الفكر
األهلية (متوسط
وثانوي  -بنين)

102

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/03/26هـ
(الموافق
2018/12/05م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في حي
االزدهار (بنين)

/94دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في حي
االزدهار (بنات)

98

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/08/01هـ
(الموافق
2019/04/07م)

1441/08/01هأ
(الموافق
2020/03/25م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في حي
األندلس (بنين)

/898دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/07/27هـ
(الموافق
2019/04/03م)

1441/07/13هـ
(الموافق
2020/03/08م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الرواد
األهلية في حي
األندلس (بنات)

/822دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/07/03هـ
(الموافق
2019/03/10م)

1441/06/26هـ
(الموافق
2020/02/20م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الشرق
األوسط العالمية
(بنين)*

/99دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الشرق
األوسط العالمية
(بنات)*

/100دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الشرق
األوسط الحديثة
العالمية (بنات)*

/836دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/07/06هـ
(الموافق
2019/03/13م)

1441/06/27هـ
(الموافق
2020/02/21م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الشرق
األوسط الحديثة
العالمية (بنين)*

/835دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/07/06هـ
(الموافق
2019/03/13م)

1441/06/27هـ
(الموافق
2020/02/21م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الشرق
األوسط الجديدة
العالمية (بنين)*

/98دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الشرق
األوسط الجديدة
العالمية (بنات)*

/97دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس
السليمانية
العالمية (بنين)*

/94دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس
السليمانية
العالمية (بنات)*

/92دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

1440/04/01هـ
(الموافق
2018/12/10م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مجمع مدارس
الر ّواد األهلية في
حي المنصورة
(ابتدائي-
متوسط-ثانوي)
-بنين

/662دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/05/16هـ
(الموافق
2019/01/23م)

1441/04/18هـ
(الموافق
2019/12/16م)

سارية

206

الشركة
شركة عطاء

التعليمية**

شركة العروبة
العاملية
للخدمات
التعليمية

شركة النخبة

التعليمية***

رقم
الترخيص

الغرض

تاريخ الترخيص

تاريخ االنتهاء

الحالة

جهة اإلصدار

الكيان

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/05/16هـ
(الموافق
2019/01/23م)

1441/04/18هـ
(الموافق
2019/12/16م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مجمع مدارس
الر ّواد األهلية في
حي المنصورة
(رياض أطفال-
ابتدائي-متوسط-
ثانوي) -بنات

/663دف

1439/10/13هـ
(الموافق
2018/06/27م)

1440/10/10هـ
(الموافق
2019/06/14م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في حي
إشبيليا (ابتدائي-
متوسط-ثانوي)
 -بنين

/1947دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1440/10/10هـ
(الموافق
2019/06/24م)

سارية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس الر ّواد
األهلية في
حي إشبيليا
(رياض أطفال -
ابتدائي-متوسط-
ثانوي)  -بنات

/1948دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/10/14هـ
(الموافق
2018/06/28م)

منتهية

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

شركة العروبة
العالمية للخدمات
التعليمية (بنين)

19213

مزاولة نشاط تجاري :مدرسة
أهلية للتعليم األجنبي

1432/06/29هـ
(الموافق
2011/06/01م)

1440/06/30هـ
(الموافق
2019/03/06م)

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 أمانة منطقةالرياض

شركة العروبة
العالمية للخدمات
التعليمية (بنات)

19214

مزاولة نشاط تجاري :مدارس
أهلية تمهيدي  -ابتدائي -
متوسط  -ثانوي (بنات)

1432/06/29هـ
(الموافق
2011/06/01م)

1440/06/30هـ
(الموافق
2019/03/06م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

العروبة العالمية
(بنين)

/276دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

تنتهي بداية
الفصل القادم
1439هـ1440/هـ

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

العروبة العالمية
(بنات)

/276دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

تنتهي بداية
الفصل القادم
1439هـ1440/هـ

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس النخبة
التعليمية (بنات)

/343دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/08هـ
(الموافق
2017/12/27م)

1440/04/08هـ
(الموافق
2018/12/17م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس النخبة
التعليمية األهلية
– ثانوي (بنين)

/364دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/09هـ
(الموافق
2017/12/28م)

1440/04/09هـ
(الموافق
2018/12/18م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس النخبة
التعليمية األهلية
– متوسط (بنين)

/365دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/09هـ
(الموافق
2017/12/28م)

1440/04/09هـ
(الموافق
2018/12/18م)

منتهية

المديرية العامة
للدفاع المدني

مدارس النخبة
التعليمية األهلية
– ابتدائي (بنين)

/366دف

شهادة سالمة وصالحية
منشآت تعليمية

1439/04/09هـ
(الموافق
2017/12/28م)

1440/04/09هـ
(الموافق
2018/12/18م)

منتهية

المصدر :الشركة

* كما بتاريخ هذه النشرة ،التراخيص مسجلة باسم أطراف ثالثة والشركة في طور تعديل اسم مالك الترخيص إلى شركة عطاء التعليمية.

لقسمي البنين والبنات لجميع مراحلها الدراسية ،وتمت
** كما بتاريخ هذه النشرة ،تقدمت الشركة بطلب استخراج شهادة األمن والسالمة من الدفاع المدني لمدارس ر ّواد إشبيليا العالمية
ّ
إحالة المعاملة من مكتب التعليم األهلي بمنطقة الرياض إلى إدارة الدفاع المدني المختصة تمهيدًا إلصدار الشهادة.
** كما بتاريخ هذه النشرة ،تقدمت شركة النخبة التعليمية إلصدار رخصة مزاولة نشاط تجاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية وال زالت المعاملة قيد النظر لدى األمانة.
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12 1112ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية
الرواد األهلية فرع االزدهار
1 111112عقد استئجار حصة من أرض مدارس
ّ

أبرمت الشركة بتاريخ 1434/02/09هـ (الموافق 2012/12/22م) عقد إيجار مع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه وذلك الستئجار حصة المركز الخيري
لتعليم القرآن وعلومه في مباني المدارس واألرض المقامة عليها مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار وهي نسبة ثالثون في المائة ( )%30من مباني المدارس
واألرض المقامة عليها .تبلغ قيمة اإليجار ثالثة ماليين وسبعمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ( )3.796.587ريال سعودي سنو ًيا .مدة
العقد ثمانية عشر ( )18سنة هجرية بدأت اعتبا ًرا من تاريخ 1434/01/01هـ (الموافق 2012/11/15م) .وبموجب هذا العقد ،اتفق الطرفان على فصل قطعة
األرض الواقعة على الطريق الدائري الشرقي عن األرض المقام عليها المدارس ومبانيها ،وتفاهما على تقييم المدارس واألرض المقامة عليها بقيمة قدرها
مائة وثمانين مليون وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف وثمانمائة وخمسين ( )180.789.850ريال سعودي ،قيمة حصة المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه منها
ثالثون في المائة ( )%30بقيمة قدرها أربعة وخمسين مليون ومائتان وستة وثالثين ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين ( )54.236.955ريال سعودي.

الرواد األهلية فرع االزدهار
1 111112عقد استئجار حصة من أرض مدارس
ّ

أبرمت الشركة بتاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م) عقد إيجار مع جمعية البر بالرياض وذلك الستئجار حصة الجمعية في مباني المدارس
واألرض المقامة عليها مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار وهي نسبة ثالثون في المائة ( )%30من مباني المدارس واألرض المقامة عليها .مدة العقد
ثالثة وعشرين ( )23سنة ميالدية بدأت اعتبا ًرا من تاريخ 2017/09/22م وتنتهي في 2040/09/21م .تبلغ القيمة اإلجمالية للعقد سبعة عشر مليون
( )17.000.000ريال سعودي ،تسدد على النحو التالي:
-

مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ( )2.500.000ريال سعودي سنو ًيا للفترة من تاريخ 2017/09/22م وحتى 2020/09/21م.مبلغ مليونين وثمانمائة ألف ( )2.800.000ريال سعودي سنو ًيا للفترة من تاريخ 2020/09/22م وحتى 2025/09/21م.مبلغ ثالثة مليون وثالثمائة ألف ( )3.300.000ريال سعودي سنو ًيا للفترة من تاريخ 2025/09/22م وحتى 2030/09/21م.مبلغ ثالثة مليون وتسعمائة ألف ( )3.900.000ريال سعودي سنو ًيا للفترة من تاريخ 2030/09/22م وحتى 2035/09/21م.-مبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف ( )4.500.000ريال سعودي سنو ًيا للفترة من تاريخ 2035/09/22م وحتى 2040/09/21م.

1 111112عقد بيع واستئجار أرض مدارس العروبة العالمية للخدمات التعليمية
استحوذت الشركة بتاريخ 1435/11/08هـ (الموافق 2014/09/03م) على شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية المالكة لمدارس العروبة العالمية للبنين
والبنات في حي الرفيعة بالرياض بما لها من أصول وموجودات وتراخيص واسم تجاري وذلك بقيمة إجمالية تساوي مائة مليون ( )100.000.000ريال سعودي
باستثناء العقار المقامة عليه المدارس حيث أبرمت شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية (بتاريخ استحواذ الشركة عليها) عقد إيجار مع األمير عبداهلل بن
مساعد بن عبدالعزيز آل سعود ،استأجرت بموجبه كامل األراضي والعقارات المقامة عليها المدارس بمساحة إجمالية تبلغ  19.485مت ًرا مرب ًعا ولمدة عشرون
( )20سنة ميالدية وذلك بدون مقابل نقدي للسنة اإليجارية األولى والثانية ،على أن تكون القيمة اإليجارية السنوية من بداية السنة الثالثة وحتى نهاية السنة
الخامسة مبلغ وقدره ستة ماليين ( )6.000.000ريال سعودي ،ومن بداية السنة السادسة وحتى نهاية السنة العاشرة مبلغ وقدره ستة ماليين وأربعمائة وثمانية
وتسعون ألف ( )6.498.000ريال سعودي ،ومن بداية السنة الحادية عشر وحتى نهاية السنة الخامسة عشر مبلغ وقدره سبعة ماليين وسبعة وثالثون ألف
وثالثمائة وأربعة وثالثون ( )7.037.334ريال سعودي ،ومن بداية السنة السادسة عشر وحتى نهاية السنة العشرون مبلغ وقدره سبعة ماليين وسبعمائة وواحد
وأربعون ألف وسبعة وستون ( )7.741.067ريال سعودي .مدة العقد عشرون ( )20سنة ميالدية بدأت من تاريخ 1435/09/04هـ (الموافق 2014/07/01م)
وتنتهي في 1456/04/14هـ (الموافق 2034/06/30م) وال تجدد إال بالموافقة الخطية من شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية.
1 111112عقد استئجار عقار مدارس النخبة في محافظة الخرج ()1
أبرمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بتاريخ 1439/03/12هـ (الموافق 2017/11/30م) عقد إيجار مع عبداهلل بن محمد العمار وعلي بن محمد
النويبت وذلك الستئجار عقار مكون من عمارتين الستخدامه كمرفق تعليمي .تبلغ قيمة اإليجار ثالثمائة وخمسين ألف ( )350.000ريال سعودي تدفع
دفعة واحدة في بداية كل سنة تعاقدية .مدة العقد تبدأ من تاريخ 2019/01/01م وتنتهي في تاريخ 2024/07/31م.
1 111112عقد استئجار عقار في محافظة الخرج ()2
أبرمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بتاريخ 1439/06/16هـ (الموافق 2018/03/04م) عقد إيجار مع فهد الحوشاني وذلك الستئجار بيت قائم
على أربعة شوارع في محافظة الخرج الستعماله كمرفق تعليمي .تبلغ قيمة اإليجار مائتان ألف ( )200.000ريال سعودي تدفع دفعة واحدة في بداية كل
سنة تعاقدية .مدة العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1440/08/01هـ (الموافق 2019/04/06م).
1 111112عقد استئجار عقار في محافظة الخرج ()3
أبرمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بتاريخ 1439/06/16هـ (الموافق 2018/03/04م) ملحق عقد إيجار للعقد المبرم مع رشيد محمد الخرجي
الستئجار أرضين بمحافظة الخرج .تبلغ قيمة اإليجار أربعين ألف ( )40.000ريال سعودي تدفع دفعة واحدة في بداية كل سنة تعاقدية .مدة العقد سنة
واحدة تنتهي في 1440/07/01هـ (الموافق 2019/03/08م).
1 111112عقد استئجار عقار في محافظة الخرج ()4
أبرمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بتاريخ 1439/06/16هـ (الموافق 2018/03/04م) ملحق عقد إيجار للعقد المبرم مع ورثة محمد رشيد
الخرجي الستئجار مبنى بمحافظة الخرج .تبلغ قيمة اإليجار سبعون ألف ( )70.000ريال سعودي تدفع كل ستة أشهر .مدة العقد سنة واحدة فقط تنتهي
في 1440/07/01هـ (الموافق 2019/03/08م).
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1 111112عقد تشغيل مقاصف مدارس شركة عطاء التعليمية مع مؤسسة مبارك آل سران
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/10/21هـ (الموافق 2018/07/05م) عقدًا مع مؤسسة مبارك آل سران إلدارة وتشغيل المقاصف التابعة للشركة للعام
الدراسي 1439هـ1440/هـ (الموافق 2018م2019/م) .وتدفع مؤسسة مبارك آل سران للشركة بموجبه عن كل طال ًبا وطالبة مبلغ مائة وخمسة وستون
( )165ريال سعودي لطالب مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار وفرع الروابي ،وتدفع مبلغ مائة وستون ( )160ريال سعودي لطالب مجمع الر ّواد
قسمي
فرع المنصورة وفرع إشبيليا ومجمع الفكر ومجمع الر ّواد األهلية فرع األندلس ،وتدفع مبلغ مائة ( )100ريال سعودي لطالب مجمع الشرق األوسط
ّ
اإلنجليزي والفرنسي وذلك وفق عدد الطالب الصادر من نظام الحاسب اآللي للطرف الثاني (بايونيرز) .مدة العقد سنة دراسية واحدة بدأت من بداية
أول يوم في العام الدراسي وتنتهي في آخر يوم من االختبارات لنفس العام الدراسي 2018م2019/م.

1 111112عقد تشغيل مقاصف مدرسية مع مؤسسة طاهي األبريز
أبرمت الشركة عقدًا مع مؤسسة طاهي األبريز لتشغيل المقاصف الموجودة في مجمع المدارس التابع للطرف األول بمحافظة الخرج (مدارس النخبة
التعليمية) ،حيث تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ مائة وعشرون ( )120ريال سعودي عن كل طال ًبا وطالبة في العام الدراسي الواحد .مدة العقد سنة دراسية
واحدة كاملة 1440/1439هـ (الموافق 2018م2019/م) تنتهي في آخر يوم من االختبارات لنفس العام الدراسي.

1 1211112عقد تشغيل عيادات طبية
أبرمت الشركة بتاريخ 1440/01/06هـ (الموافق 2018/09/17م) عقدًا مع مجمع العجاجي الطبي لتشغيل عيادات الشركة الطبية بواسطة أطباء
وطبيبات أو ممرضين وممرضات مؤهلين على مستوى مهني عالي .بلغت قيمة العقد ستة آالف ( )6.000ريال سعودي شهر ًيا عن كل طبيب وأربعة آالف
( )4.000ريال سعودي شهر ًيا عن كل ممرضة تعمل لدى العيادات الطبية في مدارس الشركة .مدة العقد سنة دراسية واحدة كاملة 1440/1439هـ
(الموافق 2018م2019/م) اعتبا ًرا من تاريخ مباشرة األطباء بالمدارس وتنتهي في آخر يوم من االختبارات لنفس العام الدراسي.

1 1211112عقد إيجار الستغالل المرافق الرياضية مع مؤسسة حياة الطالب للتشغيل والصيانة
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/07/12هـ (الموافق 2018/03/29م) عقدًا مع مؤسسة حياة الطالب للتشغيل والصيانة لتأجير واستغالل المرافق الرياضية
مائتي
بمالعب القسم المتوسط بالجهة الشرقية من مجمع مدارس الر ّواد األهلية فرع االزدهار إلقامة أنشطة رياضية ونادي للفروسية .تبلغ قيمة اإليجار
ّ
ألف ( )200.000ريال سعودي تدفع دفعة واحدة في بداية كل سنة تعاقدية .مدة العقد خمس ( )5سنوات وتجدد برغبة الطرفين مع ثبات حق الشفعة
لمؤسسة حياة الطالب للتشغيل والصيانة.

1 1211112عقد تنفيذ مظالت  PVCحديدية وبناء غرف
أبرمت شركة النخبة التعليمية التابعة للشركة بتاريخ 1439/06/25هـ (الموافق 2018/03/13م) عقدًا مع مؤسسة حطاب العنزي ،تقوم بموجبه مؤسسة
حطاب العنزي تنفيذ أعمال تنفيذ مظالت  PVCحديدية وبناء غرف وحمامات بمجمع مدارس النخبة التعليمية في محافظة الخرج .بلغت قيمة العقد
سار.
مائتين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وستون ( )279.760ريال سعودي .وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال العقد ٍ

1 1211112اتفاقية الدعم الشاملة مع صندوق تنمية الموارد البشرية
أبرمت الشركة بتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق 2017/10/17م) عقدًا مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتأهيل وتدريب وتوظيف الموارد البشرية
الوطنية في منشآت القطاع الخاص .مدة العقد اثني عشر ( )12شه ًرا ميالد ًيا من تاريخ توقيع االتفاقية تجدد لمدة أو مدد مماثلة على أن تلتزم الشركة
بتحديث بياناتها سنو ًيا على النظام اإللكتروني للصندوق والموافقة على اإلقرار االلكتروني العتماد تجديد االتفاقية قبل انتهاء مدتها بثالثين ( )30يو ًما.

1 1211112عقد خدمات استشارية مع شركة تطوير االتصال لالتصاالت وتقنية المعلومات
أبرمت الشركة بتاريخ 1438/10/15هـ (الموافق 2017/07/09م) عقدًا مع شركة تطوير االتصال لالتصاالت وتقنية المعلومات لتوريد وتطبيق منصة
التعليم اإللكتروني ( )WingiGoومنصة مشاركة الموارد التعليمية ( )EduShareونظام اإلدارة المدرسية ( )Pioneerوخدمات الدعم الفني والتدريب والصيانة.
مدة العقد ثالث ( )3سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ توقيع العقد واستالم الدفعة األولى .بلغت قيمة هذا العقد مليون وتسعمائة وخمسة وستون ألف
ومائتان وخمسون ( )1.965.250ريال سعودي ،ويحق لشركة تطوير االتصال لالتصاالت وتقنية المعلومات بموجبه إيقاف المشروع عند عدم سداد
الشركة للدفعات المستحقة في مدة أقصاها ستون ( )60يو ًما.

1 1211112عقد خدمات استشارية مع مؤسسة دراية التقنية لتقنية المعلومات
أبرمت الشركة بتاريخ 1438/11/09هـ (الموافق 2017/08/01م) عقدًا مع مؤسسة دراية التقنية لتقنية المعلومات لبناء التقنية الحديثة وهيكلة العمليات
أسبوعا
المالية واإلدارية لها من خالل تشغيل تطبيقات األعمال وتطوير أدوات دعم واتخاذ القرار أوراكل .تبلغ مدة تنفيذ المشروع اثنان وعشرون ()22
ً
بدأت من تاريخ توقيع العقد الذي يعتبر سار ًيا لحين إتمام المشروع والذي يتحدد فعل ًيا بتاريخ اعتماد الشركة وثيقة قبول واستالم العمل وسداد إجمالي
أتعاب مؤسسة دراية التقنية لتقنية المعلومات مبلغ وقدره مائة وثالثون ألف ( )130.000دوالر أمريكي باإلضافة إلى سداد مبلغ االشتراك السنوي لبرامج
أوراكل بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وثالثون ألف ( )530.000دوالر أمريكي تسدد على خمس ( )5دفعات .وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة
سار لوجود بعض األعمال المتبقية.
ال يزال العقد ٍ

1 1211112عقد مراجعة القوائم المالية للشركة مع مكتب  KPMGالفوزان وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/11/10هـ (الموافق 2018/07/22م) عقدًا مع شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة
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القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي المنتهي في  31يوليو 2018م وإبداء الرأي حول القوائم المالية للشركة وف ًقا لمعايير المحاسبة
المتعارف عليها في المملكة وبما يتفق مع نظام الشركات والنظام األساسي وعقود التأسيس الخاص بالشركة والشركات التابعة لها .بلغت قيمة العقد
خمسمائة وخمسة عشر ألف ( )515.000ريال سعودي.

1 1211112عقد خدمات استشارية مع شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/06/14هـ (الموافق 2018/03/01م) عقدًا مع شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون لتقديم خدمات استشارية
لتطوير وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية في الشركة .بلغت القيمة اإلجمالية للعقد ثالثمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثالثون ( )324.930ريال
سعودي .اتفق الطرفان على استمرارية االتفاقية لغاية انتهاء المشروع ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفق أحكامها.

1 1211112عقد تقييم الشهرة مع إرنست ويونغ
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/11/10هـ (الموافق 2018/07/22م) عقدًا مع شركة إرنست ويونغ إلجراء اختبار على قيمة الشهرة للشركة وفق معايير
 SOCPA/IAS36من حيث امتالكها لعدة مدارس وفروع مسجلة في ملكيتها .وتطبي ًقا لمعايير  IFRS/SOCPAالتي تستند على أساس تطبيق قاعدة القيمة العادلة.
بلغت قيمة العقد اإلجمالية مائتان واثنان وستون ألف وخمسمائة ( )262.500ريال سعودي .مدة تنفيذ العقد أربعة إلى خمسة ( )5-4أسابيع من تاريخه
سار.
وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال العقد ٍ

1 1211112عقد خدمات استشارية مع مكتب القوة لتحصيل الديون
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/07/04هـ (الموافق 2018/03/20م) عقدًا مع مكتب القوة لتحصيل الديون لتحصيل المبالغ المسجلة كمديونيات على عمالء
الشركة .تم تحديد األتعاب التي يستحقها المكتب بنسبة ثمانية عشر في المائة ( )%18من المبالغ المحصلة .مدة العقد سنة واحدة من تاريخ توقيعه
وتجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد .وقد أكدت الشركة بأنه
سار.
وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال العقد ٍ
1 1211112اتفاقية تعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم (مكنون)
أبرمت الشركة بتاريخ 1440 /03/06هـ (الموافق 2018/01/14م) اتفاقية مع جمعية تحفيظ القرآن مكنون لتبادل الخبرات بين الطرفين في تأهيل
الطالب والطالبات من حفظة القرآن الكريم ،تقوم الشركة بموجبه بتوفير خمسة وعشرين ( )25منحة تعليمية في السنة األولى من االتفاقية ثم في
السنوات التالية يتم تحديد المنح بناء على عدد الذين أنهوا منحهم في السنة التي قبلها بحيث ال يزيد عدد المستفيدين من المنحة في كل عام ،مدة
كل منحة ثالث ( )3سنوات بحد أقصى وتخضع لشروط الشركة وضوابطها .حيث تتحمل الجمعية أو الطالب المستفيد من المنحة سداد نسبة عشرين
في المائة ( )%20من قيمة الرسوم الدراسية وتتحمل الشركة نسبة ثمانين في المائة ( )%80المتبقية .مدة العقد ثالث ( )3سنوات تبدأ من بداية العام
الدراسي 1440هـ ويمكن تجديدها برغبة كال الطرفين ولمدة يتفق عليها.
1 1211112اتفاقية اعتماد مركز لتقييم اللغة اإلنجليزية (كامبردج)
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/10/07هـ (الموافق 2018/06/21م) اتفاقية مع جامعة كامبردج قسم تقييم اللغة اإلنجليزية لتقديم اختبارات اللغة اإلنجليزية
ومؤهالت التدريس ودعم وتعزيز جميع المؤهالت المقدمة من كامبردج .تقوم الشركة بسداد مبلغ أولي لكامبردج مقابل االعتراف بمركز اللغة اإلنجليزية
بقيمة  1.000جنيه إسترليني باإلضافة إلى مبلغ سنوي (غير قابل لالسترداد) كرسوم إدارية يعادل  1.000جنيه إسترليني .مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات
تبدأ من بداية تاريخ االتفاقية وتتجدد تلقائ ًيا لمدة مماثلة.
1 1211112اتفاقية تقديم خدمات اختبار الـIELTS
أبرمت الشركة بتاريخ 1440/05/16هـ (الموافق 2019/01/23م) اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني (الملحقية البريطانية) للحصول على خدمات
اختبار " "IELTSوقيام الملحقية البريطانية باعتماد الشركة كمركز معتمد الختبارات الـ" "IELTSلتلبية احتياجات الطالب الخاصة بتقييم اللغة اإلنجليزية.
مدة االتفاقية سنة واحدة تبدأ 2019/01/23م إلى 2020/01/22م .وتم االتفاق على القيمة المالية على النحو التالي:
-

القيمة األساسية الختبار الـ IELTSللطالب الواحد هي ألف ومائة ( )1.100ريال سعودي.عمولة عن كل طالب قدرها خمس وأربعين ( )45ريال سعودي.تسديد مقابل الخدمات المقدمة للجلسات المغلقة (من قاعات وخدمة عمالء وأثاث وإدخال المعلومات والمراقبين) بمبلغ مائة ( )100ريالسعودي.

جدير بالذكر أن هذه األسعار ال تشمل قيمة الضريبة المضافة ،كما أنها قابلة للتعديل من قبل الملحقية البريطانية .وقد التزمت الشركة بمساعدة
الطالب بالدفع اإللكتروني أو جمع المبالغ من الطالب ودفعها بالحوالة البنكية .وقد التزمت الملحقية البريطانية بدفع مبالغ القاعة للشركة ودفع مبالغ
التسجيل عبر حوالة بنكية.
1 1211112اتفاقية خدمات استشارية مع شركة ميرسر كونسلنتغ ليمتد ()1
أبرمت الشركة بتاريخ 2018/05/20م اتفاقية مع شركة ميرسر كونسلنتغ ليمتد لتقديم خدمات استشارية لتقييم التزامات الشركة لمكافآت نهاية الخدمة
لموظفيها بتاريخ 2018/04/30م .بلغت قيمة األتعاب عشرة آالف وخمسمائة ( )10.500دوالر أمريكي مع احتساب ضريبة القيمة المضافة خمسة في
المائة ( )%5تضاف لقيمة األتعاب .يبدأ سريان االتفاقية من تاريخ خطاب االتفاق ويستمر إلى أن يتم فسخها من قبل أي طرف من خالل توجيه إشعار
كتابي إلى الطرف اآلخر مدته ثالثة ( )3أشهر.

210

1 1211112اتفاقية خدمات استشارية مع شركة ميرسر كونسلنتغ ليمتد ()2
أبرمت الشركة بتاريخ 2018/11/28م اتفاقية مع شركة ميرسر كونسلنتغ ليمتد لتقديم خدمات استشارية لتقييم التزامات الشركة لمكافآت نهاية الخدمة
لعدد ألفين وثالثمائة ( )2.300من موظفيها .تم تقسيم القيمة اإلجمالية لألتعاب على ثالث ( )3سنوات ،حيث تبلغ ثالثة آالف وستمائة ( )3.600دوالر
أمريكي في 2018/10/31م وثالثة عشر وخمسمائة ( )13.500دوالر أمريكي للسنوات المتبقية .مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ االتفاقية.

1 1211112عقد خدمات نقل مع مؤسسة توصيلي الخاص
أبرمت الشركة بتاريخ 2018/09/17م عقدًا مع مؤسسة توصيلي الخاص لنقل الطالب المشتركين في خدمة النقل المدرسي من مساكنهم إلى مدارس
الشركة (فرع إشبيليا) .تبلغ القيمة اإلجمالية إليجار الباص مبلغ ( )5.500ريال سعودي شهر ًيا .مدة العقد سنة دراسية من بداية العام الدراسي الهجري
1439هـ1440/هـ.

1 1211112مذكرة تفاهم مع شركة رخاء القابضة لتوفير مقر تعليمي
أبرمت الشركة بتاريخ 1440/05/15هـ (الموافق 2019/01/21م) مذكرة تفاهم مع شركة رخاء القابضة وذلك من أجل تقديم خدمات عقارية واستثمارية
لمباني تعليمية من قبل شركة رخاء القابضة للشركة على أن تقوم شركة عطاء التعليمية باستئجار طويل األمد .مدة المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة
ستة أشهر ميالدية ،قابلة للتجديد باتفاق الطرفين ،كما يحق لكال الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بإرادته المنفردة في أي وقت دون أي التزامات مترتبة في
مواجهة الشركة.

 1 1211112اتفاقية ترتيب صفقات استثمارية
أبرمت الشركة بتاريخ 1440/05/17هـ (الموافق 2019/01/23م) عقدًا مع شركة الجودة والوقت لالستشارات المختصة في صفقات بيع منشآت تعليمية
أو أراضي منشآت تعليمية أو تأجير أراضي ومباني لمنشآت تعليمية ،حيث تقوم الشركة بتزويد شركة الجودة والوقت لالستشارات بجميع المعلومات
والبيانات المالية والفنية والقانونية التي قد تحتاجها شركة الجودة والوقت لالستشارات من أجل تقييم صفقة الشراء أو اإليجار وتحديد الرغبة في الشراء
أو اإليجار من عدمه .تم االتفاق على أن قيمة االتفاقية التي تستحقها شركة الجودة والوقت لالستشارات على شكل نسب أتعاب نجاح مقسمة كالتالي:
-

نسبة أتعاب النجاح تبلغ ( )%2٫5من القيمة اإلجمالية للصفقة نظير ترتيب وتنسيق شركة الجودة والوقت لالستشارات لعملية شراء األرضفقط أو شراء شركة (شاملة األرض والمباني) تدفع بالكامل ومباشرة بعد نقل الملكية من البائع للشركة.
نسبة أتعاب النجاح تبلغ ( )%2٫5من القيمة اإلجمالية للصفقة نظير ترتيب وتنسيق شركة الجودة والوقت لالستشارات لعملية شراء الشركة(غير شاملة األرض والمباني) تدفع بالكامل ومباشرة بعد نقل الملكية من البائع للشركة.
نسبة أتعاب النجاح تبلغ ( )%2٫5من إجمالي قيمة السنة األولى فقط لعقد اإليجار نظير ترتيب وتنسيق شركة الجودة والوقت لالستشاراتإليجار األرض والمباني بين المؤجر والشركة وتدفع بالكامل ومباشرة بعد توقيع عقد اإليجار بين المؤجر والشركة.

تكون مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ توقيع االتفاقية ويستمر حق شركة الجودة والوقت لالستشارات في الحصول على األتعاب في حال
إتمام الصفقة مع أي طرف ثالث التي وفرتها شركة الجودة والوقت لالستشارات للشركة حتى بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لهذه االتفاقية

12 1112االتفاقيات الدورية
1 111112عقد توريد كتب باللغة االنجليزية
أبرمت الشركة خمسة عشر ( )15عقد توريد باللغة اإلنجليزية للعام الدراسي 1439هـ – 1440هـ (الموافق 2018م 2019-م) ،مع عدة موردين لمناهج
مختلفة لمرحلة التمهيدي ورياض أطفال والمراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية لمدارس الشركة ،حيث تتراوح القيمة اإلجمالية لكل عقد ما بين العشرة
آالف ( )10.000ريال سعودي إلى ثالثمائة وثمانون ألف ( )380.000ريال سعودي على أن يتم توريد الكتب في موعد أقصاه قبل بداية الفصل الدراسي
للعام الدراسي 1439هـ – 1440هـ (الموافق 2018م – 2019م).

1 111112عقد توريد وتركيب قواطع زجاجية
أبرمت الشركة بتاريخ 2018/08/12م عقدًا مع مؤسسة إنجاز المساندة إلزالة قواطع جبسية وتركيب قواطع زجاجية لإلدارة العامة بالقبو .بلغت القيمة
اإلجمالية للعقد سبعون ألف ( )70.000ريال سعودي يدفع على أربع ( )4دفعات.

1 111112عقد توريد الزي الموحد
أبرمت الشركة بتاريخ 2018/07/01م عقدًا مع مؤسسة مريول نوري للتجارة لتصميم وتصنيع وتوريد الزي الموحد الخاص بمجمع مدارس الفكر األهلية.
تبلغ القيمة اإلجمالية للعقد ثالثة آالف ( )3.000ريال سعودي للسنة الواحدة باإلضافة إلى اختالف السعر لكل نوع من أنواع الزي الموحد والمواصفات
الخاصة وينتهي العقد من تاريخ بداية الفصل الدراسي.
1 111112عقد توريد الزي الموحد ()2
أبرمت الشركة بتاريخ 1433/2/17هـ الموافق 2012/1/11م عقدًا مع مؤسسة أديم التجارية لتصميم وتصنيع وتوريد الزي الموحد الخاص بمدارس
الرواد األهلية .وتختلف األسعار بحسب أنواع الزي الموحد والمواصفات الخاصة بكل نوع .مدة العقد أربعة ( )4أعوام دراسية تبدأ من تاريخ توقيع العقد
سار.
وتتجدد تلقائ ًيأ .وأكدت الشركة بأنه حتى تاريخ هذه النشرة اليزال العقد ٍ
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1 111112اتفاقية توريد وتركيب مصاعد وساللم كهربائية
فوج للمصاعد والساللم المحدودة لتوريد وتركيب عدد اثنين ()2
أبرمت الشركة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣م) اتفاقية مع شركة ِ
مصاعد/ساللم كهربائية .تبلغ القيمة اإلجمالية مائتان وخمسة عشر ألف ( )٢١٥٫٠٠٠ريال سعودي تسدد خالل ثالثة ( )٣أيام عمل بحسب شروط الدفع
وهي أن تكون الدفعة األولى "الدفعة المقدمة" بنسبة أربعين في المائة ( )٪٤٠والدفعة الثانية "دفعة التوريد" بنسبة أربعين في المائة ( )٪٤٠والدفعة
الثالثة "دفعة التركيب" بنسبة خمسة عشر في المائة ( )٪١٥والدفعة الرابعة "دفعة التسليم" بنسبة خمسة في المائة ( )٪٥من القيمة اإلجمالية لالتفاقية.
وتنتهي مدة االتفاقية بانتهاء تنفيذ األعمال المتفق عليها مع وجود مدة ضمان سنتين.

12 1112اتفاقيات أخرى
1 111112عقد خدمات الحراسات األمنية مع مؤسسة أشبال تماني للخدمات األمنية
أبرمت الشركة عشرة ( )10عقود لخدمات الحراسات األمنية مع مؤسسة أشبال تماني للحراسات األمنية لتوفير خدمات أمنية للعام الدراسي 1439هـ
– 1440هـ (الموافق 2018م 2019-م) لمدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية ومدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية ومدارس الشرق األوسط
العالمية ومدارس الفكر األهلية ومدارس السليمانية العالمية ومدارس الر ّواد فرع إشبيليا ومدارس الر ّواد فرع االزدهار ومدرسة الر ّواد فرع األندلس
ومدرسة الر ّواد األهلية فرع المنصورة ومدرسة الر ّواد األهلية فرع الروابي ،حيث تتراوح إجمالي القيمة الشهرية لتلك العقود ما بين ثالثة آالف وخمس
مائة ( )3.500ريال سعودي وسبعة آالف ( )7.000ريال سعودي نظير الخدمة المقدمة بحسب عدد الحراس.

1 111112عقد خدمات نظافة بالحاويات الكهربائية
أبرمت الشركة ستة ( )6عقود مع مؤسسة أرغام للمقاوالت للعام الدراسي 1439هـ – 1440هـ (الموافق 2018م 2019-م) ،تقوم بموجبه مؤسسة أرغام للمقاوالت
توفير خدمة الضواغط الكهربائية لنقل المخلفات لمدارس الر ّواد فرع الروابي وفرع المنصورة وفرع االزدهار وفرع إشبيليا ومدارس الفكر األهلية ومدارس الشرق
األوسط العالمية ،حيث أن القيمة اإلجمالية لإليجار الشهري لهذه العقود ألف وتسع مائة ( )1.900ريال سعودي لكل عقد وفي حالة الردود الزائدة يحسب الرد
بقيمة ثالثمائة وخمسين ( )350ريال سعودي .مدة هذه العقود سنة وتتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين بأي تعديالت جديدة قبل انتهائه بشهر على األقل.

1 111112عقد صيانة آالت تصوير
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/12/٢١هـ (الموافق ٢٠١٨/09/٠١م) عق َدا مع مؤسسة راوند للتجارة بأن تقوم المؤسسة بصيانة آلالت التصوير الخاصة
بالشركة .تبلغ قيمة العقد مائة وخمسة وعشرين ألف ومائة ( )١٢٥٫١٠٠ريال سعودي سعر صيانة الماكينة الواحدة تسعمائة ( )٩٠٠ريال سعودي لعدد
مائة وتسعة وثالثين ( )139آلة تسدد على تسع دفعات شهرية .مدة االتفاقية تسعة ( )٩أشهر تبدأ من ٢٠١٨/٠٩/٠١م وتنتهي في ٢٠١٩/٠٥/٣١م ويجدد
العقد تلقائيَا لمدد مماثلة ما لم يتفق الطرفان على تعديل آخر.

12 1112االتفاقيات الموحدة
الرواد األهلية
1 111112اتفاقية تسجيل طالبـ/ـة في مدارس
ّ

تبرم الشركة اتفاقية تسجيل طالب/ـة مع جميع أولياء األمور الطالب والطالبات ،وذلك عند تسجيل الطالب/ـة في مدارس الشركة .وتتضمن االتفاقية
الشروط واألحكام العامة لنظام التسجيل وضوابط سحب أو نقل ملف الطالب/ـة ونسبة الحسم المقررة في كل حالة ،باإلضافة إلى الرسوم الدراسية
السنوية ورسوم النقل المدرسي بحسب قائمة الرسوم الدراسية التي تصدرها الشركة .وتنص اتفاقية الشركة على أن ولي أمر الطالبـ/ـة يفوض الشركة
على الحصول على ما تحتاج إليه من معلومات تخصه أو تخص حسابه أو أي حساب آخر يكون لدى الشركة من شركات السعودية للمعلومات االئتمانية
(سمة) ،كما يوافق ولي األمر على أن تفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بولي أمر الطالب لشركة سمة من خالل اتفاقية العضوية المبرمة وقواعد
العمل المقرة والخاصة بتبادل المعلومات و/أو ألي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

رواد إشبيليا العالمية
1 111112اتفاقية تسجيل طالبـ/ـة في مدارس ّ

تبرم الشركة اتفاقية تسجيل طالب/ـة مع جميع أولياء األمور الطالب والطالبات ،وذلك عند تسجيل الطالب/ـة في مدارس ر ّواد إشبيليا العالمية .وتتضمن
االتفاقية الشروط واألحكام العامة لنظام التسجيل وضوابط سحب أو نقل ملف الطالب/ـة ونسبة الحسم المقررة في كل حالة ،باإلضافة إلى الرسوم
الدراسية السنوية ورسوم النقل المدرسي بحسب قائمة الرسوم الدراسية التي تصدرها الشركة .وتنص اتفاقية الشركة على أن ولي أمر الطالبـ/ـة يفوض
الشركة على الحصول على ما تحتاج إليه من معلومات تخصه أو تخص حسابه أو أي حساب آخر يكون لدى الشركة من شركات السعودية للمعلومات
االئتمانية (سمة) ،كما يوافق ولي األمر على أن تفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بولي أمر الطالب لشركة سمة من خالل اتفاقية العضوية المبرمة
وقواعد العمل المقرة والخاصة بتبادل المعلومات و/أو ألي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

1 111112اتفاقية تسجيل طالبـ/ـة في مدارس الشرق األوسط العالمية
تبرم الشركة اتفاقية تسجيل طالب/ـة مع جميع أولياء األمور الطالب والطالبات ،وذلك عند تسجيل الطالب/ـة في مدارس الشرق األوسط العالمية.
وتتضمن االتفاقية الشروط واألحكام العامة لنظام التسجيل وضوابط سحب أو نقل ملف الطالب/ـة ونسبة الحسم المقررة في كل حالة ،باإلضافة إلى
الرسوم الدراسية السنوية ورسوم النقل المدرسي بحسب قائمة الرسوم الدراسية التي تصدرها الشركة.

1 111112اتفاقية تسجيل طالبـ/ـة في مدارس العروبة العالمية
تبرم الشركة اتفاقية تسجيل طالب/ـة مع جميع أولياء األمور الطالب والطالبات ،وذلك عند تسجيل الطالب/ـة في مدارس العروبة العالمية .وتتضمن
االتفاقية الشروط واألحكام العامة لنظام التسجيل وضوابط سحب أو نقل ملف الطالب/ـة ونسبة الحسم المقررة في كل حالة ،باإلضافة إلى الرسوم
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الدراسية السنوية ورسوم النقل المدرسي بحسب قائمة الرسوم الدراسية التي تصدرها الشركة.

12 12112عقود التأمين
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها ،والتي تشمل التأمين على الممتلكات ضد جميع األخطار ،والتأمين ضد
خيانة األمانة ،والتأمين على األموال ،والتأمين على المركبات ،والتأمين الصحي لجميع موظفي الشركة .ويلخص الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق
التأمين التي تحتفظ بها الشركة وشركاتها التابعة:
( لودجلالاالاجلاملخص وثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة وشركاتها التابعة
الشركة
شركة عطاء
التعليمية

شركة النخبة
التعليمية

شركة العروبة العاملية
للخدمات التعليمية

شركة التأمين

تاريخ انتهاء
التغطية

الحالة
سارية

المؤمن له

نطاق التأمين

التعاونية

شركة عطاء التعليمية

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

التعاونية

شركة عطاء التعليمية (مدارس الر ّواد
األهلية األندلس)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

التعاونية

شركة عطاء التعليمية (مدارس الشرق
األوسط العالمية والفكر)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

التعاونية

شركة عطاء التعليمية (مدارس
السليمانية العالمية)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

التعاونية

شركة عطاء التعليمية (مدارس الشرق
األوسط الجديدة العالمية)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

التعاونية

شركة عطاء التعليمية (مدارس الشرق
األوسط الحديثة العالمية)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة عطاء التعليمية

تأمين على الممتلكات

2019/10/13م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة عطاء التعليمية

التأمين على األموال

2019/09/13م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة عطاء التعليمية

التأمين ضد خيانة األمانة

2019/10/13م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة عطاء التعليمية

تأمين على المركبات

2019/05/09م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة عطاء التعليمية

تأمين على المركبات

2019/05/09م

سارية

شركة عطاء التعليمية (شركة النخبة
التعليمية)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة النخبة التعليمية

تأمين على الممتلكات

2019/10/13م

سارية

شركة النخبة التعليمية

شركة النخبة التعليمية

التأمين ضد خيانة األمانة

2019/10/13م

سارية

شركة النخبة التعليمية

شركة النخبة التعليمية

تأمين على األموال

2019/10/13م

سارية

شركة النخبة التعليمية

شركة النخبة التعليمية

تأمين على المركبات

2019/05/09م

سارية

التعاونية

شركة العروبة العالمية

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة العروبة العالمية

تأمين على المركبات

2020/03/18م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة العروبة العالمية

تأمين على الممتلكات

2019/10/13م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاون

شركة العروبة العالمية

التأمين ضد خيانة األمانة

2019/10/13م

سارية

شركة اتحاد الخليج
للتأمين التعاوني

شركة العروبة العالمية

تأمين على األموال

2019/10/14م

سارية

شركة عطاء التعليمية (الر ّواد للخدمات
المساندة)

وثيقة تأمين العالج الطبي
(مجموعات)

2019/05/04م

سارية

التعاونية

شركة الر ّواد للخدمات التعاونية
املساندة
المصدر :الشركة
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12 12112التسهيالت االئتمانية والقروض
أبرمت الشركة في السياق العادي ألعمالها عدد من اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية مع بعض البنوك المحلية وقد حصلت الشركة على الموافقة
على الطرح من جميع الجهات التمويلية المذكورة أدناه .ويوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة:
( لودجلالاالاجلابيان اتفاقيات التسهيالت االئتمانية المبرمة مع جهات التمويل المختلفة كما بتاريخ  31يناير 2019م
سقف التمويل

المبالغ
المستحقة

معدل الفائدة

الضمانات

طريقة السداد

ت.

تاريخ االتفاقية

جهة التمويل

الغرض من
التمويل

0

%4.50

تم السداد بالكامل

تم السداد
بالكامل

1

2011/12/28م

مصرف
الراجحي

شراء أرض
إشبيليا

34.000.000

سايبور
+
%2.50

صك أرض المنصورة

تم السداد
بالكامل

2

2012/12/26م

بنك الرياض

بناء مجمع
المنصورة

28.000.000

0

عدد ( )2صك أرض
بالروابي

عدد 10
أقساط سنوية

3

2013/10/28م

وزارة المالية

بناء مجمع
المنصورة

21.139.000

17.134.200

قرض حسن

عدد  9أقساط
نصف سنوية

4

2014/08/28م

البنك
السعودي
لالستثمار

شراء شركة
العروبة

80.000.000

7.636.666

سايبور
+
%2.25

صك أرض مجمع
االزدهار بنات وصك
أرض بالروابي

5

2015/02/24م

مصرف
الراجحي

بناء مجمع
إشبيليا

140.000.000

119.786.405

سايبور
 5سنوات
+
%2 .75

صك أرض إشبيليا

أقساط نصف
سنوية

6

2015/04/22م

البنك
السعودي
لالستثمار

مبان
شراء ٍ
ملحقة بمجمع
المنصورة

13.600.000

-

سايبور
+
%2.25

تم السداد بالكامل

تم السداد
بالكامل

7

2015/09/30م

البنك
السعودي
لالستثمار

شراء مبنى
بشارع عثمان
بن عفان

29.600.000

13.155.555

سايبور
+
%2.25

صك أرض المبنى
التجاري نفسه

عدد  9أقساط
نصف سنوية

8

2016/05/16م

مصرف
الراجحي

دعم رأس
المال العامل

30.000.000

15.000.000

سايبور  6شهور
+
%2.5

صك أرض إشبيليا

دفعة واحدة
نصف سنوية

9

2017/05/08م

بنك الرياض

دعم رأس
المال العامل

20.000.000

20.000.000

سايبور  6شهور
+
%2.5

صك أرض المنصورة

دفعة واحدة
نصف سنوية

المصدر :الشركة

1 1112112اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي ()1
أبرمت الشركة بتاريخ 1433/02/03هـ (الموافق 2011/12/28م (عقدًا مع مصرف الراجحي (شركة الراجحي المصرفية لالستثمار) مدتها ستون ()60
شه ًرا شاملة فترة السماح ،يمنح بموجبه المصرف تسهيالت بقيمة  34.000.000ريال سعودي للشركة لشراء أرض في الرياض وبناء مدرسة جديدة.
وتمنح هذه التسهيالت على صيغة عقود بيع آجل (تسدد على أقساط نصف سنوية) بهامش الربح فيها  %4.5ثابت لمدة ستون ( )60شهر شاملة فترة
السماح البالغة أربعة وعشرين ( )24شه ًرا.
وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تطلب من الشركة سداد جميع االلتزامات القائمة
حالاً وأن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1تخلف الشركة عن سداد أي مبلغ مستحق أو تخلف كفالئها في سداد الكفالة عنها أو تخلفها عن تقديم الضمانات التي تم إخطارها بتقديمها
أو اإلخالل بأحكام اتفاقية التسهيالت.
2-2وفاة المدين أو الكفيل أو وقف النشاط أو الشروع في إجراءات التصفية من جانب أي طرف أو شركته التابعة أو القابضة أو مجموعته أو كفيله
أو أي من المساهمين الرئيسين في أي من ذلك.
3-3توقف الشركة أو شركاتها التابعة أو كفيلها أو أي من المساهمين الرئيسين عن سداد أي ديون مستحقة ألي دائن.
4-4اإلخالل بأي من التعهدات أو األحكام الواردة في اتفاقية التسهيالت أو االتفاقيات المتفرعة عنها.
5-5المعارضة في قبول أو سداد أي ورقة تجارية أو في اإلقرار باالطالع عليها أو رفضها.
6-6بطالن أو عدم نفاذ أو انقضاء أو وقف تنفيذ أو سريان أو النكوص عن أي كفالة أو رهن أو ضمان أو االدعاء بأي من ذلك.
7-7ثبوت عدم صحة تعهدات الوضع المالي أو التعهدات األخرى.
8-8أي من الحاالت األخرى المنصوص عليها صراحة في اتفاقية التسهيالت أو االتفاقيات المتفرعة عنها.
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ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1سداد المبلغ المستحق من أي حسابات استثمارية أو جارية أو ودائع أموال أو حقوق أخرى للشركة لدى أي من فروع المصرف أو شركاته التابعة.
2-2بيع ما في حوزته أو تحت تصرفه من أموال أو ممتلكات أو أوراق أو عقارات ملك للشركة بثمن المثل ،ويستوفى من عائد بيعها المبالغ المستحقة
له باإلضافة إلى مصاريف البيع.
3-3بيع أي عقار أو منقول قدمته الشركة كرهن بثمن المثل في وقت البيع دون الرجوع للشركة أو القضاء.
4-4الحجز على أرصدة حسابات الشركة الجارية أو االستثمارية لحين سداد الشركة ،وال يكون ملز ًما بالوفاء بأي شيكات أو غيرها من أوراق تجارية
مسحوبة على هذه الحسابات.
5-5عدم تمكين الشركة من استخدام كل أو جزء من الحدود التي لم تستخدم بموجب اتفاقية التسهيالت.
6-6تعجيل أجل التسهيالت غير المستخدمة أو إلغاؤها.
7-7اعتبار جميع المبالغ والمصروفات مستحقة وواجبة الدفع.
8-8الرجوع على الشركة بفارق المديونية غير المسددة بعد اتخاذ أي من اإلجراءات المذكورة أعاله.
9-9في حال احتاج المصرف السترداد أي مبلغ عن طريق أي إجراء قانوني فتدفع للشركة التكاليف التي تحملها المصرف بسبب ذلك التحصيل أو
إجراءات السداد أو التنفيذ.
وقد قدمت الشركة وقت توقيع االتفاقية الضمانات التالية:
-

كفالة غرم وأداء من السادة /شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري ويمثلها /عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضيري (بنسبة .)%53.1كفالة غرم وأداء من السادة /شركة القصبي للمقاوالت ويمثلها /طارق بن عثمان بن عبداهلل القصبي ويوسف بن عثمان بن عبداهلل القصبي (بنسبة .)%2كفالة غرم وأداء من السادة /شركة مستقبل المعرفة ويمثلها /عثمان بن طارق بن عثمان القصبي وطارق بن عثمان بن عبداهلل القصبي (بنسبة .)%6.1كفالة غرم وأداء من السادة /شركة رزم لالستثمار ويمثلها /عثمان بن طارق بن عثمان القصبي وطارق بن عثمان بن عبداهلل القصبي وعبداهلل بن عثمانالقصبي (بنسبة .)%34.7
كفالة غرم وأداء من السادة /شركة أساس المعرفة ويمثلها المكرمين /عثمان بن طارق بن عثمان القصبي وطارق بن عثمان بن عبداهلل القصبي(بنسبة .)%4.1
إفراغ العقار رقم  410113027320لصالح المصرف وإيداع الشركة  %80من إيراداتها السنوية في حسابها لدى المصرف.سند ألمر يغطي جميع االلتزامات وتوقيع سند ألمر عند تنفيذ كل عملية سحب.دفع مقدم من الثمن بنسبة  %1من قيمة كل عقد بيع آجل وليس من كامل قيمة التسهيل تخصم من حسابه عند تنفيذ العقد.تعهد بإيداع  %80من إيرادات الشركة السنوية في حسابها لدى المصرف.شرط أال تقل الرافعة المالية عن  2.5مرة ابتدا ًء من عام 2012م.شرط أن يكون معدل خدمة الدين على األقل  %1.5مرة ابتدا ًء من عام 2013م.دفع الشركة ما ال يقل عن ستة مليون ريال لشراء العقار المطلوب.التأمين مع جهة مقبولة لدى المصرف وتجيير البوليصة لصالح المصرف.شرط الحصول على موافقة المصرف عند زيادة رأس المال أو التوسع.-ال يتم منح الشركة تسهيالت إضافية إال بموافقة المصرف.

تعهدت الشركة بأن التزاماتها لصالح المصرف في أي وقت تتساوى من حيث األولوية في الوفاء بجميع التزاماتها األخرى الحالية والمستقبلية .وتعهدت بألاّ
تتخلف عن التأمين ضد جميع المخاطر على الممتلكات أو أن توقف نشاطها أو تدخل في إجراءات تسوية أو صلح مع الدائنين أو إعسار أو تصفية أو حل أو
اندماج طوال مدة سريان هذه االتفاقية .وإقرار الشركة بأن الرهونات والسندات ألمر والتعهدات والمستندات الضمانية األخرى التي بحوزة المصرف أو تحت
تصرفه تعتبر كلها ضمانات لوفائها بالتزاماتها الواردة في االتفاقية وأنها جميعها ملزمة لها ،وتعهدت الشركة بالتوقيع على جميع المستندات والسندات ألمر
التي يطلبها المصرف توثي ًقا للمعامالت أو الضمانات المتعلقة باالتفاقية ،وتقديم ضمانات إضافية عند أول إخطار كتابي من المصرف بذلك.
1 1112112اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي ()2

أبرمت الشركة بتاريخ 1436/05/05هـ (الموافق 2015/02/24م) عقداً مع مصرف الراجحي (شركة الراجحي المصرفية لالستثمار) يمنح بموجبه
المصرف تسهيالت بقيمة  140.000.000ريال سعودي للشركة لبناء مدرسة جديدة في حي إشبيليا بالرياض .وتمنح هذه التسهيالت على صيغة عقود
بيع آجل (تسدد على أقساط نصف سنوية) لمدة ستون ( )60شهر بهامش الربح فيها سايبور  5سنوات  ،%2.75 +تسري االتفاقية اعتبا ًرا من تاريخ توقيعها
وتستمر ما لم يوافق الطرفان كتابة على إنهائها وللمصرف رفض اإلنهاء في حال ارتباط االتفاقية بالتزامات لصالح المصرف أو الغير.
وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تطلب من الشركة سداد جميع االلتزامات القائمة
حالاً وأن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1تخلف الشركة عن سداد أي مبلغ مستحق أو تخلف كفالئها في سداد الكفالة عنها أو تخلفها عن تقديم الضمانات التي تم إخطارها بتقديمها
أو اإلخالل بأحكام اتفاقية التسهيالت.
2-2وفاة أو إفالس المدين أو الكفيل أو وقف النشاط أو الشروع في إجراءات التصفية من جانب أي طرف أو شركته التابعة أو القابضة أو مجموعته
أو كفيله أو أي من المساهمين الرئيسين في أي من ذلك.
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3-3توقف الشركة أو شركاتها التابعة أو كفيلها أو أي من المساهمين الرئيسين عن سداد أي ديون مستحقة ألي دائن.
4-4اإلخالل بأي من التعهدات أو األحكام الواردة في اتفاقية التسهيالت أو االتفاقيات المتفرعة عنها.
5-5المعارضة في قبول أو سداد أي ورقت تجارية أو في اإلقرار باالطالع عليها أو رفضها.
6-6بطالن أو عدم نفاذ أو انقضاء أو وقف تنفيذ أو سريان أو النكوص عن أي كفالة أو رهن أو ضمان أو االدعاء بأي من ذلك.
7-7ثبوت عدم صحة تعهدات الوضع المالي أو التعهدات األخرى.
8-8أي من الحاالت األخرى المنصوص عليها صراحة في اتفاقية التسهيالت أو االتفاقيات المتفرعة عنها.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1سداد المبلغ المستحق من أي حسابات استثمارية أو جارية أو ودائع أموال أو حقوق أخرى للشركة لدى أي من فروع المصرف أو شركاته التابعة.
2-2بيع ما في حوزته أو تحت تصرفه من أموال أو أوراق أو عقارات ملك للشركة بثمن المثل ،ويستوفي من عائد بيعها المبالغ المستحقة له باإلضافة
إلى مصاريف البيع.
3-3بيع أي عقار أو منقول قدمته الشركة كرهن بثمن المثل في وقت البيع دون الرجوع للشركة أو القضاء.
4-4الحجز على أرصدة حسابات الشركة الجارية أو االستثمارية لحين سداد الشركة ،وال يكون ملز ًما بالوفاء بأي شيكات أو غيرها من أوراق تجارية
مسحوبة على هذه الحسابات.
5-5عدم تمكين الشركة من استخدام كل أو جزء من الحدود التي لم تستخدم بموجب اتفاقية التسهيالت وملحقاتها.
6-6تعجيل أجل التسهيالت غير المستخدمة أو إلغاؤها.
7-7اعتبار جميع المبالغ والمصروفات مستحقة وواجبة الدفع بدون مطالبة إضافية أو إشعار أو أي إجراء قانوني من أي نوع كان.
8-8الرجوع على الشركة بفارق المديونية غير المسددة بعد اتخاذ أي من اإلجراءات المذكورة أعاله.
9-9في حال احتاج المصرف السترداد أي مبلغ عن طريق أي إجراء قانوني فتدفع الشركة التكاليف التي تحملها المصرف بسبب ذلك التحصيل أو
إجراءات االسترداد أو التنفيذ.
وقد قدمت الشركة وقت توقيع االتفاقية الضمانات التالية:
-

سند ألمر يغطي جميع االلتزامات وتوقيع سند ألمر عند تنفيذ كل عملية سحب.دفع مقدم من الثمن بنسبة  %1من قيمة كل عقد بيع آجل وليس من مبلغ التسهيالت اإلجمالي تخصم من حساب الشركة عند تنفيذ العقد.شرط المحافظة على الرفع المالي بحيث ال يزيد عن  2.5مرة طوال فترة التمويل.استمرار العقار المفرغ لصالح مصرف الراجحي بالصك رقم  410107025676على أال تقل قيمته عن خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف( )55.500.000ريال سعودي.
تزويد المصرف بخطاب تطمين من المالك.شرط المحافظة على نسبة خدمة الدين بحيث ال تقل عن  1.5مرة طول فترة التمويل.شرط عدم توزيع الشركة أرباح إال بموافقة خطية من المصرف.-إيداع الشركة ما ال يقل عن  %80من مبيعاتها السنوية في حسابها لدى المصرف

تعهدت الشركة بأن التزاماتها لصالح المصرف في أي وقت تتساوى من حيث األولوية في الوفاء بجميع التزاماتها األخرى الحالية والمستقبلية .وتعهدت
بألاّ تتخلف عن التأمين ضد جميع المخاطر على الممتلكات أو أن توقف نشاطها أو تدخل في إجراءات تسوية أو صلح مع الدائنين أو إعسار أو تصفية
أو حل أو اندماج طوال مدة سريان هذه االتفاقية .وإقرار الشركة بأن الرهونات والسندات ألمر والتعهدات والمستندات الضمانية األخرى التي بحوزة
المصرف أو تحت تصرفه تعتبر كلها ضمانات لوفائه بالتزاماته الواردة في االتفاقية وأنها جميعها ملزمة لها ،وتعهدت الشركة بالتوقيع على جميع
المستندات والسندات ألمر التي يطلبها المصرف توثي ًقا للمعامالت أو الضمانات المتعلقة باالتفاقية ،وتقديم ضمانات إضافية عند أول إخطار كتابي
من المصرف بذلك.
اتفاقية بيع سلع على العميل باآلجل تابعة التفاقية التسهيالت مع مصرف الراجحي ()2

أبرمت الشركة بتاريخ 2015/02/24م عقداً مع مصرف الراجحي (شركة الراجحي المصرفية لالستثمار) والغرض من هذا العقد تنظيم شروط وأحكام
عمليات شراء الشركة سل ًعا من المصرف بثمن مؤجل وليست ملزمة ألي من الطرفين للدخول في أي عملية شراء .في حال رغبت الشركة في شراء سلع
من المصرف فتطلب ذلك من المصرف وال يترتب على هذا الطلب أي التزام ،وإذا رغب المصرف في البيع فإنه يصدر إيجابه ببيع السلع ،وتكون عملية
الشراء قد أبرمت بين الطرفين إذا تسلم المصرف قبول الشركة وفق نموذج القبول المعد لهذا الغرض .وبمجرد قبول الشركة تنتقل إليها ملكية السلع
المبيعة بحقوقها وما يترتب على ذلك من مخاطر .للشركة حق االحتفاظ بالسلع المبيعة أو تسلمها ولها أن توكل المصرف ببيعها.
1 1112112اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي ()3

أبرمت الشركة بتاريخ 1437/08/09هـ (الموافق 2016/05/16م) عقداً مع مصرف الراجحي (شركة الراجحي المصرفية لالستثمار) يمنح بموجبه
المصرف تسهيالت بقيمة  30.000.000ريال سعودي للشركة لدعم رأس المال العامل .وتمنح هذه التسهيالت على صيغة عقود بيع آجل (تسدد على
أقساط نصف سنوية) لمدة ستة ( )6أشهر بهامش الربح فيها سايبور  6أشهر  .%2.5 +تسري االتفاقية اعتبا ًرا من تاريخ توقيعها وتستمر ما لم يوافق
الطرفان كتابة على إنهائها وللمصرف رفض اإلنهاء في حال ارتباط االتفاقية بالتزامات لصالح المصرف أو الغير.
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وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تطلب من الشركة سداد جميع االلتزامات القائمة
حالاً وأن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1تخلف الشركة عن سداد أي مبلغ مستحق أو تخلف كفالئها في سداد الكفالة عنها أو تخلفها عن تقديم الضمانات التي تم إخطارها بتقديمها
أو اإلخالل بأحكام اتفاقية التسهيالت.
2-2وفاة أو إفالس المدين أو الكفيل أو وقف النشاط أو الشروع في إجراءات التصفية من جانب أي طرف أو شركته التابعة أو القابضة أو مجموعته
أو كفيله أو أي من المساهمين الرئيسين في أي من ذلك.
3-3توقف الشركة أو شركاتها التابعة أو كفيلها أو أي من المساهمين الرئيسين عن سداد أي ديون مستحقة ألي دائن.
4-4اإلخالل بأي من التعهدات أو األحكام الواردة في اتفاقية التسهيالت أو االتفاقيات المتفرعة عنها.
5-5المعارضة في قبول أو سداد أي ورقت تجارية أو في اإلقرار باالطالع عليها أو رفضها.
6-6بطالن أو عدم نفاذ أو انقضاء أو وقف تنفيذ أو سريان أو النكوص عن أي كفالة أو رهن أو ضمان أو االدعاء بأي من ذلك.
7-7ثبوت عدم صحة تعهدات الوضع المالي أو التعهدات األخرى.
8-8أي من الحاالت األخرى المنصوص عليها صراحة في اتفاقية التسهيالت أو االتفاقيات المتفرعة عنها.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1سداد المبلغ المستحق من أي حسابات استثمارية أو جارية أو ودائع أموال أو حقوق أخرى للشركة لدى أي من فروع المصرف أو شركاته
التابعة.
2-2بيع ما في حوزته أو تحت تصرفه من أموال أو أوراق أو عقارات ملك للشركة بثمن المثل ،ويستوفي من عائد بيعها المبالغ المستحقة له
باإلضافة إلى مصاريف البيع.
3-3بيع أي عقار أو منقول قدمته الشركة كرهن بثمن المثل في وقت البيع دون الرجوع للشركة أو القضاء.
4-4الحجز على أرصدة حسابات الشركة الجارية أو االستثمارية لحين سداد الشركة ،وال يكون ملز ًما بالوفاء بأي شيكات أو غيرها من أوراق
تجارية مسحوبة على هذه الحسابات.
5-5عدم تمكين الشركة من استخدام كل أو جزء من الحدود التي لم تستخدم بموجب اتفاقية التسهيالت وملحقاتها.
6-6تعجيل أجل التسهيالت غير المستخدمة أو إلغاؤها.
7-7اعتبار جميع المبالغ والمصروفات مستحقة وواجبة الدفع بدون مطالبة إضافية أو إشعار أو أي إجراء قانوني من أي نوع كان.
8-8الرجوع على الشركة بفارق المديونية غير المسددة بعد اتخاذ أي من اإلجراءات المذكورة أعاله.
9-9في حال احتاج المصرف السترداد أي مبلغ عن طريق أي إجراء قانوني فتدفع الشركة التكاليف التي تحملها المصرف بسبب ذلك التحصيل
أو إجراءات االسترداد أو التنفيذ.
وقد قدمت الشركة وقت توقيع االتفاقية الضمانات التالية:
-

سند ألمر يغطي جميع االلتزامات وتوقيع سند ألمر عند تنفيذ كل عملية سحب.دفع مقدم من الثمن بنسبة  %0.5من قيمة كل عقد بيع آجل وليس من مبلغ التسهيالت اإلجمالي تخصم من حساب الشركة عند تنفيذ العقد.شرط المحافظة على الرفع المالي بحيث ال يزيد عن  2مرة طوال فترة التمويل.استمرار العقار المفرغ لصالح مصرف الراجحي بالصك رقم  410107025676على أال تقل قيمته عن خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف( )55.500.000ريال سعودي.
تزويد المصرف بخطاب تطمين من المالك.شرط المحافظة على نسبة خدمة الدين بحيث ال تقل عن  1.5مرة طول فترة التمويل.شرط عدم توزيع الشركة أرباح إال بموافقة خطية من المصرف.إيداع الشركة ما ال يقل عن  %80من مبيعاتها السنوية في حسابها لدى المصرف.شرط المحافظة على معدل الرفع المالي بحيث ال يقل عن  2.5مرة طول فترة التمويل.تزويد المصرف بتعهد خطي يفيد موافقتها قبل أي توسع رأس مالي أو عمليات االستحواذ.-تعهد بعدم أخذ تسهيالت إضافية من دون موافقة المصرف.

اتفاقية بيع سلع على العميل باآلجل تابعة التفاقية التسهيالت مع مصرف الراجحي ()3

أبرمت الشركة بتاريخ 2016/05/16م عقداً مع مصرف الراجحي (شركة الراجحي المصرفية لالستثمار) والغرض من هذا العقد تنظيم شروط وأحكام
عمليات شراء الشركة سل ًعا من المصرف بثمن مؤجل وليست ملزمة ألي من الطرفين للدخول في أي عملية شراء .في حال رغبت الشركة في شراء سلع
من المصرف فتطلب ذلك من المصرف وال يترتب على هذا الطلب أي التزام ،وإذا رغب المصرف في البيع فإنه يصدر إيجابه ببيع السلع ،وتكون عملية
الشراء قد أبرمت بين الطرفين إذا تسلم المصرف قبول الشركة وفق نموذج القبول المعد لهذا الغرض .وبمجرد قبول الشركة تنتقل إليها ملكية السلع
المبيعة بحقوقها وما يترتب على ذلك من مخاطر .للشركة حق االحتفاظ بالسلع المبيعة أو تسلمها ولها أن توكل المصرف ببيعها.
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1 1112112اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك السعودي لالستثمار ()1
أبرمت الشركة والبنك السعودي لالستثمار بتاريخ 1435/11/02هـ (الموافق 2014/08/28م) اتفاقية تسهيالت مدتها أربعة وخمسين ( )54شه ًرا من
تاريخ إبرامها تم تجديدها ،وافق البنك بموجبها على منح الشركة تسهيالت ائتمانية بسقف قدره ثمانون مليون ( )80.000.000ريال سعودي لغرض تمويل
 %80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية بهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا  %2.25سنو ًيا .تم التعديل على تلك االتفاقية
بملحق تعديل أول ،فتم منح الشركة تسهيالت ائتمانية بصيغة المرابحة قصيرة األجل وبسقف قدره سبعة عشر مليون ( )17.000.000ريال سعودي
لغرض تمويل  %81من قرض وزارة المالية الخاص بمجمع مدارس المنصورة بمدينة الرياض ،وبهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا
 %2سنو ًيا .وبملحق التعديل الثاني التفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار ،الذي وافق البنك بموجبه على منح
الشركة تسهيالت ائتمانية بصيغة المرابحة متوسطة األجل وبسقف قدره سبعة عشر مليون ( )17.000.000ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ
مبان تقع مقابل مجمع مدارس المنصورة بمدينة الرياض وذلك لغرض توسيع المدرسة ،وبهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك
شراء/تطوير وإعادة تهيئة ٍ
من وقت آلخر) زائدًا  %2.25سنو ًيا .وبملحق التعديل الثالث التفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة بين الشركة والبنك السعودي لالستثمار ،الذي وافق
البنك بموجبه على منح الشركة تسهيالت ائتمانية بصيغة المرابحة متوسطة األجل وبسقف قدره تسعة وعشرون مليون وستمائة ألف ()29.600.000
ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ شراء مبنى إداري بمدينة الرياض ،وبهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا  %2.25سنو ًيا.
وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على
اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1التخلف عن سداد أي مبلغ واجب الدفع للبنك فيما يتعلق بأي من التزامات الشركة عند استحقاقه ووف ًقا ألحكام مستندات التسهيالت.
2-2إخالل الشركة أو أي من الكفالء بتنفيذ أي من االلتزامات الناشئة عن االتفاقية أو عقود منح التسهيالت أو أي مستند ضمان يكون أي منهم طر ًفا فيه.
3-3إخفاء الشركة لمعلومات يراها البنك وف ًقا لتقديره مؤثرة وهامة ،أو ثبوت عدم صحة أو دقة أي إقرار أو ضمان أعطته الشركة أو الكفيل.
4-4التزام الشركة بسداد أي مديونية للبنك (نتيجة عقود أخرى غير التسهيالت) أو لجهات أخرى قبل تاريخ استحقاقها المحدد إذا كان ذلك مؤث ًرا على
قدرة الشركة بسداد التزاماتها للبنك.
5-5حجز أحد دائني الشركة على أصولها وأموالها مهما كان شكلها أو اتخاذ أي إجراء تحفظي عليها.
6-6مباشرة أي إجراءات أو صدور أمر أو قرار أو إشعار لحضور اجتماع لغرض إصدار أي قرار لحل الشركة أو شهر إفالسها أو إعادة تنظيمها أو إعادة
ٍ
مصف أو حارس قضائي أو إداري أو أمين مسؤول ما شابهه.
هيكلتها أو تعيين
7-7توقف الشركة عن سداد ديونه لدائنيها أو ألي فئة من دائنيها أو تعتبر بموجب النظم السارية متعثرة أو تقر بتعثرها عن تسديد ديونها عند استحقاقها
أو تسعى ألية تسوية أو ترتيب آخر مع دائنيها أو مع أي فئة منهم ،أو تباشر أي دعوى مقررة لحماية المدينين أو إشهار إفالسها فعل ًيا.
8-8توقف الشركة عن القيام بجزء أساسي من أعمالها التجارية أو تغيير طبيعة أو نطاق أعمالها بشكل جوهري.
9-9إذا وقعت أي من األحداث الواردة في الفقرات من  4إلى  8ألي كفيل أو إفالسه أو وفاته أو فقدانه ألهليته أو إنهاء أي مقدم ضمانات أو إيقافه ألي
التزام فيما يتعلق بالمبالغ الممنوحة للشركة.
1010صدور نظام أو الئحة تنفيذية أو تعميم أو قرار يغير أو يعلق أو ينهي أو يعفي الشركة أو أي كفيل من تنفيذ التزاماته ،أو في حال بطالن أو عدم نفاذ
الضمانات ألي سبب ،أو في حال طعن الشركة أو مقدم الضمان بصحة أو نفاذ االتفاقية أو أي مستند ضمان.
أساسا معقولاً لالعتقاد بأن تغيي ًرا جوهر ًيا سلب ًيا قد حدث في األعمال التجارية أو الوضع المادي أو مستقبل
1111أي حالة تقع ويرى البنك أنها تشكل
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الشركة أو أي مقدم ضمان ،أو أن قدرة الشركة وأي مقدم ضمان على تنفيذ االلتزامات قد تأثرت بشكل سلبي.
1212إخالل الشركة بواحد أو أكثر من تعهداتها في االتفاقية.
1313حدوث أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها.
1414تعثر أي من الشركات التابعة للشركة.
1515قيام الشركة برهن أي من أصولها الثابتة والحالية والمستقبلية – غير المرهونة للبنك – لصالح أي طرف ثالث دون حصول الشركة على موافقة
خطية بذلك من البنك ويراعي البنك عند الموافقة أو عدمها تأثر أصوله المرهونة وقوة المركز المالي للشركة.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1توقف البنك عن تقديم التسهيالت للشركة ،مع حق البنك في فسخ االتفاقية.
2-2حلول كامل المديونية الناشئة عن كافة عقود التسهيالت الممنوحة للشركة ،ويمكن للبنك في هذه الحالة دون أي التزام عليه أن يقبل بتقسيط
المديونية إذا قدمت الشركة ضمانات إضافية يقبل بها البنك.
3-3حق البنك في االستيفاء من كافة الضمانات التي قدمتها الشركة ،وللبنك مطلق الحرية في اختيار أي واحدة من تلك الضمانات ،وتقديمها
على المتبقي منها.
وقد قدمت الشركة وقت توقيع االتفاقية الضمانات التالية:
-

سند ألمر بمبلغ  80.000.000ريال سعودي.كفالة غرم وأداء موقعة حسب األصول من السادة/شركة النخبة التعليمية.خطاب تطمين يتضمن تعهد ( )1السيد /طارق عثمان عبداهلل القصبي ( )2السادة /مؤسسة وقف خادم الحرمين الريفين الملك عبداهلل بنعبدالعزيز للموهبة واإلبداع بعدم تغيير هيكلة ملكية الشركة طوال مدة سريان تسهيالت البنك.
تجيير بوليصة تأمين ضد الحرائق لصالح البنك تغطي  %100من قيمة المبنى الذي سيتم شراؤه بموجب تسهيل البنك .تظهر البنك كمستفيدأول من عوائدها.
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-

-ضمانات عينية مقبولة للبنك تغطي قيمتها السوقية المبدئية في جميع األوقات ما ال يقل عن  %100من قيمة التسهيل.

1 1112112اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك السعودي لالستثمار ()2
أبرمت الشركة بتاريخ 1437/07/21هـ (الموافق 2016/04/28م) مع البنك السعودي لالستثمار اتفاقية لتجديد وتعديل للتسهيالت االئتمانية المقدمة
الشركة بقيمة إجمالية تبلغ مائة وواحد مليون ومائة وثمانون ألف وريال ( )101.180.001سعودي منها مبلغ خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وعشرون
ألف وريال ( )45.820.001سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية بهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر)
زائدًا  %2.25سنو ًيا حتى تاريخ 2019/02/28م ومبلغ ثمانية ماليين ومائة وستون ألف ( )8.160.000ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ شراء/
مبان تقع مقابل مجمع مدارس المنصورة بالرياض لغرض توسيع المدرسة بهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا
تطوير وإعادة تهيئة ٍ
 %2.25سنو ًيا حتى تاريخ 2017/11/23م ومبلغ تسعة وعشرون مليون وستمائة ألف ( )29.600.000ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ شراء مبنى
إداري بمدينة الرياض بهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا  %2.25سنو ًيا حتى تاريخ 2016/09/30م ومبلغ ال يتجاوز سبعة عشر
مليون وستمائة ألف ( )17.600.000ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ بناء وتأثيث وتجهيز مبنى جديد يقع في مجمع االزدهار بالرياض بهامش
ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا  %2.75سنو ًيا تدفع بشكل ربع سنوي ،خالل فترة السماح وبعدها يتم دفعها بشكل نصف سنوي مع
األقساط .وتبقى االلتزامات الناشئة عن االتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 2014/08/28م وملحق تعديلها المؤرخ 2014/11/06م وملحق تعديلها
الثاني المؤرخ 2015/04/22م وملحق تعديلها الثالث المؤرخ 2015/09/30م سارية وملزمة للشركة .حيث تنتهي االتفاقية بعد خمس ( )5سنوات من
تاريخها ،ويمكن تجديدها بموجب اتفاق خطي يوقعه الطرفان.
وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على
اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1التخلف عن سداد أي مبلغ واجب الدفع للبنك فيما يتعلق بأي من التزامات الشركة عند استحقاقه ووف ًقا ألحكام مستندات التسهيالت.
2-2إخالل الشركة أو أي من الكفالء بتنفيذ أي من االلتزامات الناشئة عن االتفاقية أو عقود منح التسهيالت أو أي مستند ضمان يكون أي منهم طر ًفا فيه.
3-3إخفاء الشركة لمعلومات يراها البنك وف ًقا لتقديره مؤثرة وهامة ،أو ثبوت عدم صحة أو دقة أي إقرار أو ضمان أعطته الشركة أو الكفيل.
4-4التزام الشركة بسداد أي مديونية للبنك (نتيجة عقود أخرى غير التسهيالت) أو لجهات أخرى قبل تاريخ استحقاقها المحدد إذا كان ذلك مؤث ًرا على
قدرة الشركة بسداد التزاماتها للبنك.
5-5حجز أحد دائني الشركة على أصولها وأموالها مهما كان شكلها أو اتخاذ أي إجراء تحفظي عليها.
6-6مباشرة أي إجراءات أو صدور أمر أو قرار أو إشعار لحضور اجتماع لغرض إصدار أي قرار لحل الشركة أو شهر إفالسها أو إعادة تنظيمها أو إعادة
ٍ
مصف أو حارس قضائي أو ما شابهه.
هيكلتها أو تعيين
7-7توقف الشركة عن سداد ديونها لدائنييها أو ألي فئة من دائنييها أو تعتبر بموجب النظم السارية متعثرة أو تقر بتعثرها عن تسديد ديونها عند
استحقاقها أو تسعى ألية تسوية أو ترتيب آخر مع دائنيها أو مع أي فئة منهم ،أو تباشر أي دعوى مقررة لحماية المدينين أو إشهار أو إعسارها أو
إفالسها فعل ًيا.
8-8توقف الشركة عن القيام بجزء أساسي من أعمالها التجارية أو تغيير طبيعة أو نطاق أعمالها بشكل جوهري.
9-9إذا وقعت أي من األحداث الواردة في الفقرات من  4إلى  8ألي كفيل أو إفالسه أو وفاته أو فقدانه ألهليته أو إنهاء أي مقدم ضمانات أو إيقافه ألي
التزام فيما يتعلق بالمبالغ الممنوحة للشركة.
1010صدور نظام أو الئحة تنفيذية أو تعميم أو قرار يغير أو يعلق أو ينهي أو يعفي الشركة أو أي كفيل من تنفيذ التزاماته ،أو في حال بطالن أو عدم نفاذ
الضمانات ألي سبب ،أو في حال طعن الشركة أو مقدم الضمان بصحة أو نفاذ االتفاقية أو أي مستند ضمان.
أساسا معقولاً لالعتقاد بأن تغيي ًرا جوهر ًيا سلب ًيا قد حدث في األعمال التجارية أو الوضع المادي أو مستقبل
1111أي حالة تقع ويرى البنك أنها تشكل
ً
الشركة أو أي مقدم ضمان ،أو أن قدرة الشركة وأي مقدم ضمان على تنفيذ االلتزامات قد تأثرت بشكل سلبي.
1212إخالل الشركة بواحد أو أكثر من تعهداتها في االتفاقية.
1313حدوث أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها.
1414تعثر أي من الشركات التابعة للشركة.
1515قيام الشركة برهن أي من أصولها الثابتة والحالية والمستقبلية – غير المرهونة للبنك – لصالح أي طرف ثالث دون حصول الشركة على موافقة
خطية بذلك من البنك ويراعي البنك عند الموافقة أو عدمها تأثر أصوله المرهونة وقوة المركز المالي للشركة.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1توقف البنك عن تقديم التسهيالت للشركة ،مع حق البنك في فسخ االتفاقية.
2-2حلول كامل المديونية الناشئة عن كافة عقود التسهيالت الممنوحة للشركة ،ويمكن للبنك في هذه الحالة دون أي التزام عليه أن يقبل بتقسيط
المديونية إذا قدمت الشركة ضمانات إضافية يقبل بها البنك.
3-3حق البنك في االستيفاء من كافة الضمانات التي قدمتها الشركة ،وللبنك مطلق الحرية في اختيار أي واحدة من تلك الضمانات ،وتقديمها
على المتبقي منها.
وقد قامت الشركة بتاريخ توقيع االتفاقية تقديم الضمانات التالية:
1-1كفالة غرم وأداء موقعه حسب األصول من السادة /شركة النخبة التعليمية.
2-2تجيير عدد ( )4بوالص تأمين ضد الحرائق/جميع المخاطر لصالح البنك تغطي  %100من قيمة المباني التي سيتم شراؤها بموجب التسهيالت
(كل تسهيل على حدة) ،تظهر البنك كمستفيد أول من عوائدها (ضمان الحق – خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ اكتمال المشروع).
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3-3ضمانات عينية مقبولة للبنك تغطي قيمتها السوقية في جميع األوقات ما ال يقل عن  %100من قيمة التسهيالت وعلى أن ترتفع تدريج ًيا لتصل
بحد أدنى إلى  %150من قيمة التسهيالت مع سداد األقساط ،وحسب تقديرات المثمنين المعتمدين للبنك .وتتحمل الشركة وحدها كافة
الرسوم والمصاريف المتعلقة بتثمين الضمانات من قبل الوكالء المعتمدين للبنك.
4-4خطاب تطمين يتضمن تعهد ( )1السيد /طارق عثمان عبداهلل القصبي و( )2السادة /مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للموهبة واإلبداع بعدم تغيير هيكلة ملكية الشركة طوال مدة سريان تسهيالت البنك إال بعد الحصول على الموافقة الخطية من البنك.
5-5سند ألمر بمبلغ مائة وواحد مليون ومائة وثمانون ألف وريال ( )101.180.001سعودي موقع من الشركة والكفالء بطريقة مقبولة للبنك في
مقابل أي عقد يجري إبرامه بين البنك والشركة.
1 1112112اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك السعودي لالستثمار ()3
أبرمت الشركة بتاريخ 1439/04/20هـ (الموافق 2018/01/07م) مع البنك السعودي لالستثمار اتفاقية لتجديد وتعديل للتسهيالت االئتمانية المقدمة
للشركة بقيمة إجمالية تبلغ ستة وستين مليون ومائتين وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )66.243.333ريال سعودي منها مبلغ اثنان وعشرون
مليون وتسعمائة وعشرة آالف ( )22.910.000ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية بهامش ربح سايبور (كما يحدده
البنك من وقت آلخر) زائدًا  %2.25سنو ًيا حتى تاريخ 2019/02/28م ومبلغ تسعة عشر مليون وسبعمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثة وثالثين
( )19.733.333ريال سعودي لغرض تمويل  %80من شراء مبنى إداري في مدينة الرياض بهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا
 %2.25سنو ًيا حتى تاريخ 2020/09/30م ومبلغ سبعة عشر مليون وستمائة ألف ( )17.600.000ريال سعودي لغرض تمويل  %80من مبلغ بناء/تأثيث
وتجهيز مبنى جديد يقع في مجمع االزدهار بهامش ربح سايبور (كما يحدده البنك من وقت آلخر) زائدًا  %2.75سنو ًيا لمدة خمسة ( )5سنوات ومبلغ
خمسة ماليين ( )5.000.000ريال سعودي لغرض إصدار خطابات الضمان االبتدائية والنهائية حسن التنفيذ ومبلغ مليون ( )1.000.000لغرض إصدار
ضمانات الدفع (بطاقة أمريكان اكسبرس الشركات) .حيث تنتهي االتفاقية بتاريخ 2018/04/30م وقامت الشركة بتجديدها وتظل سارية حتى تاريخ هذه
النشرة.
وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على
اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1التخلف عن سداد أي مبلغ واجب الدفع للبنك فيما يتعلق بأي من التزامات الشركة عند استحقاقه ووف ًقا ألحكام مستندات التسهيالت.
2-2إخالل الشركة أو أي من الكفالء بتنفيذ أي من االلتزامات الناشئة عن االتفاقية أو عقود منح التسهيالت أو أي مستند ضمان يكون أي منهم طر ًفا فيه.
3-3إخفاء الشركة لمعلومات يراها البنك وف ًقا لتقديره مؤثرة وهامة ،أو ثبوت عدم صحة أو دقة أي إقرار أو ضمان أعطته الشركة أو الكفيل.
4-4التزام الشركة بسداد أي مديونية للبنك (نتيجة عقود أخرى غير التسهيالت) أو لجهات أخرى قبل تاريخ استحقاقها المحدد إذا كان ذلك مؤث ًرا على
قدرة الشركة بسداد التزاماتها للبنك.
5-5حجز أحد دائني الشركة على أصولها وأموالها مهما كان شكلها أو اتخاذ أي إجراء تحفظي عليها.
6-6مباشرة أي إجراءات أو صدور أمر أو قرار أو إشعار لحضور اجتماع لغرض إصدار أي قرار لحل الشركة أو شهر إفالسها أو إعادة تنظيمها أو إعادة
ٍ
مصف أو حارس قضائي أو ما شابهه.
هيكلتها أو تعيين
7-7توقف الشركة عن سداد ديونه لدائنيها أو ألي فئة من دائنيها أو تعتبر بموجب النظم السارية متعثرة أو تقر بتعثرها عن تسديد ديونها عند استحقاقها
أو تسعى ألية تسوية أو ترتيب آخر مع دائنيها أو مع أي فئة منهم ،أو تباشر أي دعوى مقررة لحماية المدينين أو إشهار أو إعسارها أو إفالسها فعل ًيا.
8-8توقف الشركة عن القيام بجزء أساسي من أعمالها التجارية أو تغيير طبيعة أو نطاق أعمالها بشكل جوهري.
9-9إذا وقعت أي من األحداث الواردة في الفقرات من  4إلى  8ألي كفيل أو إفالسه أو وفاته أو فقدانه ألهليته أو إنهاء أي مقدم ضمانات أو إيقافه ألي
التزام فيما يتعلق بالمبالغ الممنوحة للشركة.
1010صدور نظام أو الئحة تنفيذية أو تعميم أو قرار يغير أو يعلق أو ينهي أو يعفي الشركة أو أي كفيل من تنفيذ التزاماته ،أو في حال بطالن أو عدم نفاذ
الضمانات ألي سبب ،أو في حال طعن الشركة أو مقدم الضمان بصحة أو نفاذ االتفاقية أو أي مستند ضمان.
أساسا معقولاً لالعتقاد بأن تغيي ًرا جوهر ًيا سلب ًيا قد حدث في األعمال التجارية أو الوضع المادي أو مستقبل
1111أي حالة تقع ويرى البنك أنها تشكل
ً
الشركة أو أي مقدم ضمان ،أو أن قدرة الشركة وأي مقدم ضمان على تنفيذ االلتزامات قد تأثرت بشكل سلبي.
1212إخالل الشركة بواحد أو أكثر من تعهداتها في االتفاقية.
1313حدوث أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها.
1414تعثر أي من الشركات التابعة للشركة.
1515قيام الشركة برهن أي من أصولها الثابتة والحالية والمستقبلية – غير المرهونة للبنك – لصالح أي طرف ثالث دون حصول الشركة على موافقة
خطية بذلك من البنك ويراعي البنك عند الموافقة أو عدمها تأثر أصوله المرهونة وقوة المركز المالي للشركة.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1توقف البنك عن تقديم التسهيالت للشركة ،مع حق البنك في فسخ االتفاقية.
2-2حلول كامل المديونية الناشئة عن كافة عقود التسهيالت الممنوحة للشركة ،ويمكن للبنك في هذه الحالة دون أي التزام عليه أن يقبل بتقسيط
المديونية إذا قدمت الشركة ضمانات إضافية يقبل بها البنك.
3-3حق البنك في االستيفاء من كافة الضمانات التي قدمتها الشركة ،وللبنك مطلق الحرية في اختيار أي واحدة من تلك الضمانات ،وتقديمها
على المتبقي منها.
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وقد قامت الشركة بتاريخ توقيع االتفاقية تقديم الضمانات التالية:
1-1ضمان اعتباري بالتكافل والتضامن غير مشروط وغير قابل للنقض يغطي كامل مبلغ التسهيالت من السادة /شركة النخبة التعليمية.
2-2تجيير عدد ( )3بوالص تأمين ضد الحرائق/جميع المخاطر لصالح البنك تغطي  %100من قيمة المباني التي سيتم شراؤها بموجب التسهيالت
(كل تسهيل على حدة) ،تظهر البنك كمستفيد أول من عوائدها (ضمان الحق – خالل  6أشهر من تاريخ اكتمال المشروع).
3-3ضمانات عينية و/أو رهن موثق حسب األصول لدى كتابة العدل لصكوك عقارية بحيث تعادل إجمالي قيمتها السوقية في جميع األوقات ما ال
يقل عن  %140من قيمة التسهيالت وحسب تقديرات المثمنين المعتمدين للبنك ،يتحمل العميل وحده كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بتثمين
الضمانات من قبل الوكالء المعتمدين للبنك ،على أن يتم تغطية أي نقص/عجز في التغطية المذكورة عن طريق رهن ودائع نقدية إسالمية آلجل.
4-4خطاب تطمين يتضمن تعهد ( )1السيد /طارق عثمان عبداهلل القصبي و( )2السادة /شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة (شركة شخص واحد)
بعدم تغيير هيكلة ملكية العميل طوال مدة سريان تسهيالت البنك.
5-5سند ألمر بمبلغ ستة وستين مليون ومائتين وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )66.243.333ريال سعودي موقع من الشركة والكفالء
بطريقة مقبولة للبنك في مقابل أي عقد يجري إبرامه بين البنك والشركة.

1 1112112اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض
أبرمت الشركة بتاريخ 1438/06/09هـ (الموافق 2017/03/08م) مع بنك الرياض اتفاقية تسهيالت ائتمانية يقوم بموجبه بنك الرياض بتجديد وزيادة
التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة والمتعلقة برفع رأس المال العامل لتمويل العمليات المختلفة للشركة بسقف قدره عشرون مليون ()20.000.000
ريال سعودي .يحق للبنك تخفيض هذه الحد (سقف التمويل) وفق تقديره المطلق دون الرجوع للشركة بربح سايبور  %2.5 +ويتم السداد بعد مائة وثمانون
( )180يوم من تاريخ المنح باإلضافة إلى سداد رسوم ائتمانية بواقع  %0.5سنو ًيا على التمويل .تسري هذه االتفاقية من تاريخ تحريرها ،وينتهي العمل بها
في تاريخ 2019/12/04م ،وال تجدد أو تعدل إال باتفاق مكتوب بين الطرفين المتعاقدين.
وتنص اتفاقية التسهيالت على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت فيحق للجهة الممولة بسببها أن تتخذ أي من اإلجراءات األخرى التي تترتب على
اإلخالل المذكورة تال ًيا ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1تخلف الشركة عن سداد أية مبالغ مستحقة أو أداء أي التزامات للبنك بموجب نصوص االتفاقية أو اإلجراءات والتعهدات الموقعة منها أو ثبت
عدم صحتها لمدة (سبعة أيام).
2-2إذا صدر أي أمر أو قرار أو حكم لتصفية أعمال الشركة أو تعيين حارس قضائي عليها ،ماعدا قرارات تغيير الشكل القانوني أو االندماج التي
يكون البنك قد وافق مسب ًقا على بنودها خط ًيا.
3-3إذا علقت الشركة دفع أي من التزاماتها األخرى أو توقفت عن سدادها أو قدمت إخطا ًرا خط ًيا إلى البنك باعتزامها التوقف عن مزاولة نشاطها
أو جزء هام منه أو أصبحت غير قادرة على دفع التزاماتها أو دخلت في صلح واق مع دائنيها.
4-4تخلف الشركة عن القيام في مواعيد االستحقاق بتسديد أي مبلغ في ذمتها أو إليها أو كان تحت كفالتها أو أصبحت ملزمة بسداد أي التزامات
رغم إشعار البنك لها ،أو ساءت أحوالها المالية إلى حد يقدر معه البنك عدم مقدرتها على سداد باقي األقساط ،حينئذ تكون جميع أقساط
المديونية قد أصبحت مستحقة وواجبة السداد فو ًرا إال أن تقدم كفيلاً غار ًما ألداء الحق أو ضمانات أخرى يقبلها البنك.
5-5في حال إعسار الشركة أو كفالئها أو ضامنيها أو عدم مقدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها ألي سبب آخر.
6-6وجود إجراءات نظامية تتعلق بإعسار أو إفالس أو بتعيين مصفي بخصوص أصول أي من الشركة أو كفالئها أو ضامنيها أو إجراء مماثل وفقاً
لقوانين أي بلد آخر ،أو أي نزع ملكية أو حجز أو مصادرة أو تنفيذ عيني يؤثر على أي أصل أو أصول الشركة أو أحد الشركات التابعة لها أو
الشقيقة أو أي ضامن.
7-7قيام أي من الشركة أو كفالئها أو ضامنيها منفردين أو مجتمعين بدعوة الدائنين إلجراء تسوية واقية من اإلفالس ألي سبب كان.
8-8حالة عجز أي من الشركة أو كفالئها أو ضامنيها عن ممارسة نشاطهم على الوجه المعتاد ألي سبب من األسباب.
9-9مصادرة أو تجميد أو تصفية كل أو بعض من أموال أو أصول منقولة كانت أم عقارية تخص أي من الشركة أو كفالئها أو ضامنيها منفردين أو
مجتمعين ألي سبب من األسباب.
1010إخالل الشركة أو أحد الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة بأي من التزاماتها أو تعهداتها أو إقراراتها المقررة بموجب أي اتفاقيات أو
عقود أو ترتيبات مالية أخرى سواء مع البنك أو ألي دائن آخر.
1111إخالل الشركة أو أحد الشركات التابعة لها أو أحد الشركات الشقيقة بأي من التزاماتهم بموجب أي اتفاقية أخرى أو تأثر أي ضمانات مقدمة
منهم أو من غيرهم بأي من االلتزامات المالية – أيا كان شكلها – مع البنك أو ألي دائن آخر.
ً
1212صدور أي حكم أو أحكام أو قرارات ضد أحد الشركات التابعة للشركة أو الشقيقة أو شركة يكون الكفيل أو الراهن شريكا فيها مما قد يكون
له – في رأي البنك – تأثير سلبي ملموس على قدرة الشركة أو أحد الشركات التابعة لها أو الشقيقة أو أي من الشركات التي يشارك فيها أي
ضامن أو راهن على أداء التزاماته بموجب وثائق مستندات الوثيقة.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق الجهة الممولة في القيام بما يلي:
1-1حق البنك في الحجر والتصرف بالبيع ألي أوراق مالية أو تجارية أو أصول أخرى من أي نوع كانت تصل إلى حيازته الستفاء حقه من الشركة.
2-2حلول جميع اآلجال وتصبح األقساط كلها مستحقة وواجبة الدفع فو ًرا إذا تأخرت الشركة لمدة  15يو ًما عن تسديد أي قسط في تاريخ
استحقاقه بعد إشعارها خالل تلك الفترة بالمطالبة بسداد.
3-3دفع غرامة تصل إلى  %10من مجموع األقساط المستحقة في حال ماطلت الشركة في دفع مستحقات البنك في المواعيد المحددة بعد
إخطارها بوجوب السداد بحلول االستحقاق.
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وقد التزمت الشركة بأن تقدم (على نفقتها) إلى البنك الضمانات اآلتية:
-

ضمانات عقارية بموجب إقرار رهن مؤرخ في 2017/03/08م-أي ضمانات أخرى يطلبها البنك من وقت آلخر.

1 1112112عقد قرض لتمويل إنشاء مجمع تعليمي من وزارة المالية

ً
قرضا
أبرمت الشركة بتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) عقداً مع حكومة المملكة العربية السعودية ،تقوم بموجبه وزارة المالية بتقديم
مقداره واحد وعشرون مليون ومائة وتسعة وثالثون ألف ( )21.139.000ريال سعودي لتمويل مشروع مدارس النخبة األهلية (بنين/بنات) .تم توزيع مبلغ
القرض كالتالي:
-

الهيكل اإلنشائي والتشطيبات 14.300.000 :ريال سعودي.الموقع العام 1.500.000 :ريال سعودي.المصاعد 180.000 :ريال سعوديالتكييف 742.500 :ريال سعودي.أعمال السالمة 315.000 :ريال سعودي.المعدات والتجهيزات واألثاث 2.180.500 :ريال سعودي.-الحافالت 1.921.000 :ريال سعودي.

وتتحدد قيمة القسط السنوي على ضوء ما يتم صرفه فعلاً من قيمة القرض الكلية في نهاية مدة التنفيذ المحددة بهذا العقد بعد قسمة إجمالي المبالغ
المنصرفة على عشرة أقساط سنوية متساوية وتتعهد الشركة بسداد القسط األول منها بعد مضي أربع سنوات من تاريخ هذا العقد وذلك بموجب شيك
مصرفي من بنك محلي ألمر وزارة المالية (اإلدارة العامة للقروض المحلية واإلعانات) .وقدمت الشركة صك رهن وتملك عقار رقم 310124024177
وتاريخ 1435/11/13هـ وصك رهن وتملك عقار رقم  310104033895وتاريخ 1435/11/13هـ المتضمنين رهن العقارين لصالح وزارة المالية.
تتضمن شروط عقد القرض التزام الشركة بما يلي:
-

-

ً
مفسوخا
البدء في تنفيذ المشروع خالل سنة ( )1من تاريخ العقد ،وإذا انقضت المدة دون أن يبدأ في تنفيذه يحق لوزارة المالية أن تعتبر العقددون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي ويصبح العقد كأن لم يكن ويسقط حق الشركة فيما تقرر لها بموجبه.
 -تنفيذ المشروع خالل ثالث ( )3سنوات من تاريخ العقد ،ويجوز لوزارة المالية تمديد الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع بما ال يتجاوزنصف المدة المعتمدة للتنفيذ في حال ثبت أن التأخير ناتج عن ظروف قاهرة .وإذا أخلت الشركة بهذه المدة فتعتبر الدفعات التي صرفت
هي مبلغ القرض ويلغى الباقي.
عدم قيام الشركة بأعمال توسعة للمشروع على حسابها الخاص قد تؤثر على عملية سداد األقساط.استخدام مبلغ القرض وكل جزء منه في الغرض الذي خصص من أجله.تلتزم الشركة باتخاذ اإلجراءات التالية:1-1تقديم نسخة من االتفاقية المبرمة مع مقاول تنفيذ المشروع واتفاقية مع مكتب هندسي لإلشراف على تنفيذ المشروع لوزارة المالية.
2-2فتح حسا ًبا مستقلاً في أحد البنوك المحلية باسم المشروع يودع فيه ما يتم استالمه من دفعات القرض وما سيصرف على تنفيذ المشروع
حتى االنتهاء من التنفيذ.
3-3أن يعهد الشركة لمحاسب قانوني سعودي مرخص له بمراجعة حسابات المشروع وعليه أن يقدم نسخة من العقد المبرم معه عند طلب
صرف أول دفعة من القرض ،وعليه تزويد وزارة المالية سنو ًيا بنسخة من القوائم المالية للمشروع مع تقرير المحاسب القانوني عنها.
4-4تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع لوزارة المالية وما يتم إنجازه كل ستة أشهر طيلة فترة تنفيذ المشروع.

وينص قرض التمويل على عدد من حاالت اإلخالل التي متى وقعت تصبح جميع األقساط مستحقة الدفع فو ًرا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم
قضائي ،وتتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:
1-1إذا أخلت الشركة بأي من شروط العقد أو تبين أن إحدى الوقائع التي استندت إليها وزارة المالية في تقديم القرض غير صحيحة.
2-2تأخرت الشركة عن سداد أي قسط أو جزء من القسط عن موعده.
3-3إفالس الشركة أو إعسارها.
4-4توقف الشركة عن استكمال تنفيذ المشروع أو تشغيله.
5-5تصرف الشركة بالمشروع أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عنه أو تأجيره بدون موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية.
6-6إلغاء ترخيص المشروع سوا ًء كان هذا اإللغاء بنا ًء على حكم قضائي أو بنا ًء على أمر أو قرار إداري من الجهات المختصة.
ويترتب على وقوع أي من حاالت اإلخالل حق حكومة المملكة العربية السعودية في بيع األراضي المرهونة ضما ًنا للقرض أو الحجز على أموال وممتلكات
شرعا واستيفاء حقوق الدولة منها.
الشركة المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها
ً

222

12 12112العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف ذوي العالقة قد تمت بشكل نظامي وأنها ال تؤثر بأي شكل من األشكال سلب ًيا على
أعمال وإيرادات الشركة ،وال تتضمن أي شروط أو معامالت تفضيلية .كما يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على عرض كافة التعامالت بين الشركة واألطراف
ذوي العالقة على المساهمين وبشكل سنوي في اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة ،وعلى امتناع األعضاء الذين يملكون مصلحة في تلك العقود
والتعامالت المذكورة عن التصويت على القرارات المتعلقة بها في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين ،وذلك كما نصت عليه المادة ()71
من نظام الشركات .وفيما يلي تفاصيل العقود والتعامالت التي تمت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة والتي تم عرضها والموافقة عليها في اجتماعات
الجمعية العامة للشركة لألعوام المالية 2016م و2017م و2018م وحتى تاريخ هذه النشرة:
1-1أبرمت الشركة بتاريخ 1436/01/26هـ (الموافق 2014/11/19م) عقدًا مع شركة القصبي للمقاوالت (أحد المساهمين في الشركة) تقوم
بموجبه شركة القصبي للمقاوالت القيام بمشروع تنفيذ أعمال وبناء مجمع مدارس في حي إشبيليا بمدينة الرياض على األرض المملوكة
مبان تسلم تسلي ًما جاهزًا (تسليم مفتاح) ،عدد اثنين ( )2مبنى بنين تتكون من (دور
للشركة بمساحة إجمالية مقدارها 30.000م ،2بواقع أربعة ٍ
قبو  +دور أرضي  +دور أول  +دور ثاني) وكذلك عدد اثنين ( )2مبنى بنات تتكون من (دور قبو  +دور أرضي  +دور أول  +دور ثاني) طبقاً
للمخططات والمواصفات المرفقة بالعقد .وقيمة العقد مبلغ إجمالي وقدره مائة وواحد وثالثون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألف وتسعمائة
وأربعة وثالثون ( )131.992.934ريال سعودي باإلضافة إلى قيمة األعمال اإلضافية المتفق عليها بين الطرفين بمبلغ خمسة عشر مليون
( )15.000.000ريال سعودي .مدة العقد ثمانية عشر ( )18شهر من تاريخ توقيع هذا العقد واستالم رخص وفسح البناء من قبل المقاول
بموجب محضر كتابي موقع من االستشاري أو استالم الدفعة المقدمة أيهما يأتي الح ًقا .تم تمديد العقد نظرا لحاجة المشروع لتعديالت
وإضافات واتفق الطرفان على تمديد الشروع عام كامل اعتبا ًرا من تاريخ نهاية العقد األساسي المنتهي في 2017/05/17م وينتهي التجديد
في 2018/05/18م وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال العقد ساري إلنهاء أعمال بناء مجمع المدارس.
2-2أبرمت الشركة بتاريخ 1436/01/12هـ (الموافق 2014/11/15م) عقدًا مع الدكتور /أحمد بن ناصر المتعب (أحد أعضاء مجلس اإلدارة
ومساهم في الشركة) عقد إيجار عدد واحد وسبعون ( )71فيال (بجميع طوابقها ومنافعها ومالحقها) في حي السليمانية بمدينة الرياض
لمدة ثالث ( )3سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 2014/09/01م وتنتهي في تاريخ 2017/08/31م ،ويجدد عقد اإليجار تلقائ ًيا بنفس الشروط
الموجودة بالعقد ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر كتاب ًيا قبل شهرين على األقل من تاريخ انتهاء العقد بخالف ذلك .قيمة العقد خمسة ماليين
وخمسمائة وثمانية وثالثون ألف ( )5.538.000ريال سعودي ،بواقع قيمة إيجارية قدرها ثمانية وسبعون ( )78.000ريال سعودي لكل فيال،
تسدد على دفعتين .وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال عقد اإليجار ساري.
3-3أبرمت الشركة بتاريخ 1436/01/12هـ (الموافق 2014/11/15م) عقدًا مع الدكتور /أحمد بن ناصر المتعب (أحد أعضاء مجلس اإلدارة
ومساهم في الشركة) عقد إيجار عدد اثنان ( )2فيال (بجميع طوابقها ومنافعها ومالحقها) في حي السليمانية بمدينة الرياض لمدة ثالث ()3
سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 2014/09/01م وتنتهي في تاريخ 2017/08/31م ،ويجدد عقد اإليجار تلقائ ًيا بنفس الشروط الموجودة بالعقد
ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر كتابياً قبل شهرين على األقل من تاريخ انتهاء العقد بخالف ذلك .قيمة العقد مائتين ألف ( )200.000ريال
سعودي ،بواقع قيمة إيجارية قدرها مائة ألف ( )100.000ريال سعودي لكل فيال ،تسدد على دفعتين .وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه
النشرة ال يزال عقد اإليجار ساري.
4-4أبرمت الشركة بتاريخ 1436/01/12هـ (الموافق 2014/11/15م) عقدًا مع الدكتور /أحمد بن ناصر المتعب (أحد أعضاء مجلس اإلدارة
ومساهم في الشركة) عقد إيجار عدد ستة عشر ( )16فيال (بجميع طوابقها ومنافعها ومالحقها) في حي الرائد ،بمدينة الرياض لمدة ثالث
( )3سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ 2014/09/01م وتنتهي في تاريخ 2017/08/31م ،ويجدد عقد اإليجار تلقائ ًيا بنفس الشروط الموجودة
بالعقد ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر كتاب ًيا قبل شهرين على األقل من تاريخ انتهاء العقد بخالف ذلك .قيمة العقد مليون وتسعمائة وخمسون
ألف ( )1.950.000ريال سعودي ،بواقع قيمة إيجارية قدرها مائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعين ( )121.875ريال لكل فيال،
تسدد على دفعتين .وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال عقد اإليجار ساري.
5-5أبرمت الشركة بتاريخ 2018/04/01م عقدًا مع شركة الر ّواد للخدمات المساندة (شركة تابعة) على أن تقوم شركة الر ّواد للخدمات المساندة
بتوريد العمالة الالزمة للقيام بكافة أعمال النظافة والصيانة من سباكة وكهرباء ونجارة وأعمال الترميمات في المجمعات التعليمية المملوكة
لشركة عطاء التعليمية والكائنة جميعها بمدينة الرياض وعددها عشرة ( )10مجمعات تعليمية .قيمة العقد مائة وثمانون ألف ()180.000
ريال سعودي شهر ًيا .مدة العقد عام واحد يبدأ اعتبا ًرا من 2018/01/01م ،ويتجدد العقد تلقائ ًيا ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر كتاب ًيا بعدم
رغبته في التجديد قبل شهر من نهاية العقد .وأكدت الشركة بأنه وحتى تاريخ هذه النشرة ال يزال العقد ساري.
6-6أبرمت الشركة بتاريخ 1339/02/23هـ (الموافق 2018/11/01م) عقد مع الشركة الفنية لتوطين التقنية (شركة مملوكة من رئيس مجلس
اإلدارة طارق القصبي وعضو مجلس اإلدارة والمساهم عبداهلل القصبي والمساهم شركة رزم لالستثمار) تقوم بموجبه الشركة الفنية لتوطين
التقنية بتقديم خدمات الدعم الفني (الصيانة الفنية) لمنظومة إدارة معلومات المدارس والطلبة وتكون مدة الصيانة ستة ( )6أشهر من تاريخ
توقيع العقد وبقيمة إجمالية تبلغ ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسين ( )68.250ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة وتدفع على ثالث
( )3دفعات متساوية مقدمة كل شهرين .وقد حصلت الشركة بتاريخ 1440/08/04هـ (الموافق 2019/04/09م) على ترخيص من الجمعية
العامة للشركة على هذا العقد وتمديده مدة مماثلة.
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12 12112العقارات
1 1112112العقارات المملوكة للشركة
( لودجلالاالاجلاالعقارات المملوكة للشركة

قيمة الصك
(ريال سعودي)

القيمة السوقية
في عام 2014م
(ريال سعودي)

الحالة

158.568.600

غير مرهون

غير مرهون

رقم الصك

تاريخ الصك

المساحة
(م)2

610106033227

1435/06/24هـ

43.500

الشركة ()%40
والمركز الخيري
لتحفيظ القرآن
وعلومه (*)%30

310104041739

1440/02/02هـ

17.100

الشركة ()%40
والمركز الخيري
لتحفيظ القرآن
وعلومه (*)%30

مرفق
تعليمي بنات

410107025676

1433/03/27هـ

30.000

شركة الراجحي
للتطوير
المحدودة

لم يذكر

حي إشبيليا
بالرياض

310118031734

1435/11/22هـ

15.000

الشركة

مرفق
تعليمي بنين

حي
الروابي
بالرياض

35.000.000

910113059628

1436/01/09هـ

750

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

إقامة مبنى
إداري

حي
الروابي
بالرياض

2.725.000

4.021.400

910122041590

1440/05/23هـ

13.225

الشركة

مرفق
تعليمي
للبنات

حي
المنصورة
بالرياض

30.083.000

63.464.750

مرهون لصالح
بنك الرياض

610121031192

1435/07/29هـ

12.562

الشركة

مرفق
تعليمي

حي السالم
بالرياض

8.000.000

20.099.200

مرهون لصالح
وزارة المالية

310125023762

1436/02/25هـ

12.100

الشركة

مرفق
تعليمي بنات
(ابتدائي)

حي
األندلس
بالرياض

45.000.000

40.558.750

غير مرهون

610114032400

1437/03/17هـ

3.021

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

لم يذكر

حي
االزدهار
بالرياض

37.500.000

ال يوجد

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

310212010799

1436/08/03هـ

1.000

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

لم يذكر

حي
المنصورة
بالرياض

3.500.000

ال يوجد

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

910212010794

1436/08/03هـ

875

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

لم يذكر

حي
المنصورة
بالرياض

3.500.000

ال يوجد

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

610212010793

1436/08/03هـ

875

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

مقام عليها
فيال دورين

حي
المنصورة
بالرياض

4.000.000

ال يوجد

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

310111033052

1435/01/29هـ

625

الشركة

سكن
لموظفي
المدرسة

حي
الروابي
بالرياض

1.600.000

2.406.500

مرهون لصالح
وزارة المالية

المالك

الوصف

الموقع

مرفق
تعليمي بنين

حي
االزدهار
بالرياض

لم يذكر

حي
االزدهار
بالرياض

66.000.000

33.600.000

42.000.000

ال يوجد

مرهون لصالح
شركة الراجحي
للتطوير
المحدودة

45.521.000

غير مرهون
مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة
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رقم الصك

تاريخ الصك

المساحة
(م)2

310212010798

1436/08/03هـ

500

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

410208009590

1436/08/03هـ

500

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

قيمة الصك
(ريال سعودي)

القيمة السوقية
في عام 2014م
(ريال سعودي)
ال يوجد

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

ال يوجد

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

المالك

الوصف

الموقع

مقام عليها
فيال دورين

حي
المنصورة
بالرياض

2.000.000

مقام عليها
فيال دورين

حي
المنصورة
بالرياض

2.000.000

الحالة

المصدر :الشركة

* العقارين المشمولة بالصكين رقم  610106033227ورقم  310104041739مملوكة ملكية مشتركة (مشاعة) بين الشركة وكل من جمعية البر الخيرية بالرياض والمركز الخيري لتحفيظ القرآن
وعلومه بنسبة  %40للشركة و %30لجمعية البر الخيرية بالرياض و %30للمركز الخيري لتحفيظ القرآن وعلومه .وحتى تاريخ هذه النشرة ،ما زالت الشركة وجمعية البر الخيرية بالرياض في
طور إجراءات تحديث الصكوك لتعكس الملكية المشاعة بنسبة  %30لجمعية البر الخيرية بالرياض.

1 1112112تفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير
( لودجلالاالاجلاتفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير
رقم الصك

تاريخ الصك

المساحة
(م)2

قيمة الصك
(ريال سعودي)

410107025676

1433/03/27هـ

30.000

42.000.000

مرهون لصالح تم إفراغ العقار لصالح شركة الراجحي للتطوير المحدودة
شركة الراجحي على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت الممنوحة للشركة
للتطوير المحدودة من مصرف الراجحي على أن تتم إعادة إفراغ األرض لصالح
الشركة عند سداد كامل المديونية المتعلقة بالتسهيالت.

910113059628

1436/01/09هـ

750

2.725.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.

910122041590

1440/05/23هـ

13.225

30.083.000

مرهون لصالح
بنك الرياض

تم رهن الصك لصالح بنك الرياض سجل تجاري رقم
 1010001054مقابل  30.083.000ريال سعودي على أن
يتم سدادها وف ًقا لما نصت عليها االتفاقية بين الشركة
وبنك الرياض بتاريخ 2012/12/26م و2017/03/08م أو أي
ملحقات أو اتفاقيات إلحاقيه ومكملة لها .وااللتزام بالرهن
والسداد ،وفي حالة عدم السداد من قبل الشركة فسيتم بيع
العقار بالقيمة التي تنتهي عندها الرغبات واستيفاء الرهن منها.

610121031192

1435/07/29هـ

12.562

8.000.000

مرهون لصالح
وزارة المالية

610114032400

1437/03/17هـ

3.021

37.500.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

تم رهن المرفق التعليمي لصالح وزارة المالية (اإلدارة العامة
للقروض المحلية واإلعانات) مقابل قرض قدره 21.139.000
ريال سعودي .وذلك بنا ًء على صك رهن وتملك عقار رقم
( )310104033895وتاريخ 1435/11/13هـ والصادر من كتابة
العدل األولى بالرياض مشترك األرض رقم  227مخطط 2185
بلك  18في حي الروابي بمدينة الرياض رقم ()310111033052
في 1435/01/29هـ ويسدد على عشرة أقساط سنوية تبدأ بعد
مضي أربع سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض .وفي حالة
عدم السداد فيتم بيع العقار بالقيمة التي تنتهي عندها الرغبات
واستيفاء الرهن منها وما نقص يرجع فيه عليه بعد إكمال ما
شرعاـ.
يلزم ً

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.

310212010799

1436/08/03هـ

1.000

3.500.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.
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الحالة

مالحظات*

رقم الصك

تاريخ الصك

المساحة
(م)2

قيمة الصك
(ريال سعودي)

910212010794

1436/08/03هـ

875

3.500.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

610212010793

1436/08/03هـ

875

4.000.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.

310111033052

1435/01/29هـ

625

1.600.000

مرهون لصالح
وزارة المالية

310212010798

1436/08/03هـ

500

2.000.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

تم رهن األرض وما أقيم أو سيقام عليها من بناء لصالح وزارة
المالية (اإلدارة العامة للقروض المحلية واإلعانات) ضما ًنا
للوفاء بقرض قدره  11.139.000ريال سعودي .وذلك بنا ًء
على صك رهن وتملك عقار رقم ( )310124024177وتاريخ
1435/11/13هـ والصادر من كتابة العدل األولى بالرياض
مشترك مع المرفق التعليمي رقم (بدون) من المخطط رقم
( )2207بحي السالم بالرياض بصك رقم ()610121031192
في 1435/01/29هـ ويسدد على عشرة أقساط سنوية تبدأ بعد
مضي أربع سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض .وفي حالة عدم
السداد فللمرتهن بيع العقار بالقيمة التي تنتهي عندها الرغبات
واستيفاء ما في ذمة الراهن من مبلغ وما نقص يرجع فيه عليه
شرعا.
بعد إكمال ما يلزم
ً

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.

410208009590

1436/08/03هـ

500

2.000.000

مرهون لصالح
شركة السعودي
لالستثمار
العقارية
المحدودة

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.

الحالة

مالحظات*

تم إفراغ العقار لصالح شركة السعودي لالستثمار العقارية
المحدودة على سبيل الرهن ضما ًنا للوفاء بالتسهيالت
الممنوحة للشركة من البنك السعودي لالستثمار على أن تتم
إعادة إفراغ األرض لصالح الشركة عند سداد كامل المديونية
المتعلقة بالتسهيالت.

المصدر :الشركة

*خاطبت الشركة كل من البنك السعودي لالستثمار ومصرف الراجحي وبنك الرياض للمطالبة بااللتزام بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000089828وتاريخ 1438/08/26هـ
القاضي بإلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد ،والذي يستلزم رهن العقار لصالح المرتهن بدلاً من نقل ملكية العقار له مع تصحيح أوضاع
العقارات المسجلة حال ًيا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل .وبحسب المفاهمة مع البنك السعودي لالستثمار ومصرف الراجحي وبنك الرياض سيتم تصحيح وضع الرهن وإعادة نقل
ملكية العقارات المرهونة المشار إليها أعاله إلى الشركة.

1 1112112العقارات المستأجرة

( لودجلالاالاجلاالعقارات المستأجرة التي تكون الشركة فيها هي المؤجر
اسم المستأجر

الغرض

القيمة اإلجمالية

مدة العقد

ثالثة ( )3فلل في
حي المنصورة
بمدينة الرياض

( )330.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات هجرية
تبدأ من 1436/08/03هـ وتنتهي في 1441/08/03هـ

ساري

تركيب أجهزة اتصال
السلكية

( )40.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ االنتهاء من
األعمال المدنية وبناء الغرفة والبرج

ساري

معرض رقم ()4

()1.000.000
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من 1438/09/15هـ وتنتهي
في تاريخ 1443/09/15هـ

ساري

معرض رقم ()3

( )900.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من 1439/01/30هـ وتنتهي
في تاريخ 1444/01/30هـ

ساري

نورة بنت عبداهلل سعود المقبل

معرض رقم ()1

()1.232.500
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1437/09/15هـ
وتنتهي في تاريخ 1442/09/15هـ

ساري

شركة صالة عناية الشعر
التجارية

معرض رقم ()7

()1.000.000
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من1438/08/01هـ وتنتهي في
تاريخ 1443/08/01هـ

ساري

حسين محمد السقاف

اسم المؤجر

حالة
العقد

شركة عطاء
التعليمية

شركة شبكة صحارى المحدودة
كاتاليا للتصوير الفوتوغرافي
مطعم سر الطاقة لتقديم
الوجبات

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية*
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اسم المستأجر

حالة
العقد

اسم المؤجر

الغرض

القيمة اإلجمالية

مدة العقد

شركة السعودي
لالستثمار
العقارية*

معرض رقم ()8

()1.721.250
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من 1438/03/15هـ وتنتهي
في تاريخ 1443/03/15هـ

ساري

معرض رقم ()5

()1.000.000
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1437/12/10هـ
وتنتهي في تاريخ 1442/12/10هـ

ساري

سلطان ناصر منصور الدوسري

معرض رقم ()6

()1.000.000
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1438/09/15هـ
وتنتهي في تاريخ 1443/09/15هـ

ساري

مؤسسة التعلم الحاضر
لالتصاالت وتقنية المعلومات

معرض رقم ()5

()1.000.000
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1437/03/15هـ
وتنتهي في تاريخ 1443/03/15هـ

ساري

مؤسسة الديرة العربية للمقاوالت

مكتب رقم ()15

( )144.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ 1437/11/15هـ
وتنتهي في تاريخ 1440/11/15هـ

ساري

مؤسسة التطوير الحضاري
للمقاوالت

مكتب رقم ()16

( )135.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات هجرية تبدأ من تاريخ
1439/02/17هـ

ساري

مؤسسة اوزف لالتصاالت وتقنية
المعلومات

مكتب رقم ()17

( )180.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات هجرية تبدأ من تاريخ
1439/08/27هـ

ساري

مؤسسة كافا التجارية

مقهى سيار (كشك)

( )410.000ريال
سعودي

تسع ( )9سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ
2018/07/01م وتنتهي في تاريخ 2027/07/01م

ساري

شركة عبداللطيف جميل المتحدة
للتمويل

مكتب تجاري في
حي االزدهار بمدينة
الرياض

()1.000.000
ريال سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من 2017/1/1م

ساري

مكتب عبدالعزيز عمر العامودي
للمحاماة

مكتب رقم ( )3حي
االزدهار مكتب
محاماة بمدينة
الرياض

( )471.875ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من 2017/6/1م

ساري

مؤسسة الرعاية الصحية
المبتكرة الطبية

مكتب رقم ()11
بحي االزدهار
خدمات طبية بمدينة
الرياض

( )144.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ 1437/12/01هـ
وتنتهي في تاريخ 1440/12/01هـ

ساري

شركة النهير للتجارة

مكتب رقم ( )5لوازم
طبية بمدينة الرياض
بحي االزدهار

( )453.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1438/10/20هـ

ساري

مؤسسة وليد العليان الطبية

مكتب رقم ( )6لوازم
طبية بمدينة الرياض
بحي االزدهار

( )453.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1438/10/20هـ

ساري

مؤسسة اليان االزدهار للتجارة

مكتب رقم ()9+8
تجاري بمدينة
الرياض بحي
االزدهار

( )900.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من 2017/11/20م

ساري

شركة مصاعد الفلك التجارية

مكتب رقم ()7
استيراد وتجارة
بمدينة الرياض بحي
االزدهار

( )222.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات تبدأ من 1439/04/01هـ

ساري

شركة التركيب المهني للمقاوالت

مكتب رقم ()6
مقاوالت بمدينة
الرياض بحي
االزدهار

( )222.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ 1439/04/01هـ.

ساري

مؤسسة تقنيات ذاتي للوسائل
التعليمية

مكتب رقم ()10
تجاري بمدينة
الرياض بحي
االزدهار

( )240.000ريال
سعودي

خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1437/11/01هـ
وتنتهي في تاريخ 1442/11/01هـ

ساري

مؤسسة غزل القطن التجارية

مكتب رقم ()13
استيراد وتجارة
بمدينة الرياض بحي
االزدهار

( )126.000ريال
سعودي

ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ 1439/09/16هـ

ساري

موضي بنت ابراهيم بن
عبدالكريم النقيثان
مؤسسة التعلم الحاضر
لالتصاالت وتقية المعلومات

المصدر :الشركة

* تم إبرام العقود باسم شركة السعودي لالستثمار العقارية كطرف مؤجر بدلاً من الشركة بسبب تسجيل ملكية العقار باسم شركة السعودي لالستثمار العقارية التابعة للبنك السعودي لالستثمار ضما ًنا
للتسهيالت التي حصلت عليها الشركة من البنك (ولمزيد من المعلومات ،الرجاء القسم الفرعي" 2-13-12تفاصيل العقارات المملوكة للشركة المرهونة لدى الغير" من هذا القسم).
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( لودجلالاالاجلاالعقارات المستأجرة التي تكون الشركة فيها هي المستأجر
اسم المستأجر
شركة عطاء
التعليمية

اسم المؤجر

الغرض

القيمة اإلجمالية

مدة العقد

حالة العقد

نايف الرويس

شقة سكنية في أم الحمام
بمدينة الرياض

( )13.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1439/12/25هـ وتنتهي
في 1440/12/25هـ

ساري

هادي بن محمد
العنزي

شقة علوية بمدينة الرياض

( )23.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1438/09/15هـ

ساري – تم
التجديد

ناصر بن محمد
الوادعي

شقة علوية في حي النهضة
بمدينة الرياض

( )25.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1438/09/25هـ

ساري – تم
التجديد

سعد بن شمروخ
العماش

شقة لغرض سكن عمال فرع
إشبيليا

( )18.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1439/01/25هـ

ساري – تم
التجديد

عائشة حمد
المزروع

شقة في حي السليمانية
بمدينة الرياض

( )23.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1439/01/25هـ

ساري – تم
التجديد

يوسف بن إبراهيم
المحيميد

عمارة سكنية في حي
االزدهار بمدينة الرياض

( )130.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1440/04/01هـ وتنتهي
في 1441/04/01هـ.

ساري

سعد بن عبدالعزيز
العثمان

مبنى في حي الرحمانية
بمدينة الرياض

( )5.000.000ريال سعودي

خمس ( )5سنوات
تبدأ من 2015/10/17م
وتنتهي في 2020/10/09م

ساري

مطلق صالح المطلق
الحناكي

مبنى مدرسي في حي
الروضة بمدينة الرياض

( )123.000.000ريال
سعودي

عشرون ( )20سنة ميالدية تبدأ
من 2012/01/01م وتنتهي في
2031/12/31م

ساري

تركي محمد
الشثري

عمارة في حي السليمانية
بمدينة الرياض

( )180.000ريال سعودي

ثالثة ( )3سنوات ميالدية
تبدأ من 2017/10/01م وتنتهي
في 2020/09/30م

ساري

ظافر مفرح العمري

مالحق عوائل

( )26.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1439/11/30هـ وتنتهي
في 1440/11/30هـ.

ساري

جمعية البر الخيرية
بالرياض

تأجير حصة جمعية البر
الخيرية بنسبة  %30من أرض
حي االزدهار بمدينة الرياض

( )80.000.000ريال
سعودي

ثالثة وعشرون ( )23سنة ميالدية
تبدأ من ٢٠١٧/٠٩/٢٢م
وتنتهي في ٢٠٤٠/٠٩/٢١م

ساري

عبداهلل فايز
الهديب

شقة رقم ( )1في حي أم
الحمام بمدينة الرياض

( )20.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1440/04/01هـ
وتنتهي في 1441/04/01هـ

ساري

عبداهلل فايز
الهديب

شقة رقم ( )2في حي أم
الحمام بمدينة الرياض

( )20.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1440/04/01هـ وتنتهي
في 1441/04/01هـ

ساري

عبداهلل فايز
الهديب

شقة رقم ( )3في حي أم
الحمام بمدينة الرياض

( )20.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1440/04/01هـ وتنتهي
في 1441/04/01هـ

ساري

عبداهلل فايز
الهديب

شقة رقم ( )4في حي أم
الحمام بمدينة الرياض

( )20.000ريال سعودي

سنة كاملة تبدأ من
1439/10/20هـ

ساري – تم
التجديد

سعيد بن معيض
حسين القحطاني

شقة عوائل سكنية في حي
الخليج بمدينة الرياض

( )17.000ريال سعودي

سنة
تبدأ من 1440/04/06هـ وتنتهي
في 1441/04/06هـ

ساري

سعيد بن محمد بن
مغدي القحطاني

عمارة في حي االزدهار
بمدينة الرياض

( )200.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1440/01/01هـ وتنتهي
في 1441/01/01هـ.

ساري

المركز الخيري
لتعليم القرآن
وعلومه

تأجير حصة المركز الخيري
لتعليم القرآن وعلومه وهي
( )%30في مباني المدارس
واألرض المقامة

( )68.338.566ريال سعودي

ثمانية عشر ( )18سنة هجرية
تبدأ من 1434/01/01هـ
وتنتهي في 1452/01/01هـ

ساري

القوات البحرية
الملكية السعودية -
قاعدة الملك سلمان
لإلسناد البحري

تأجير وتشغيل مبنى دورين
لمدرسة روضة األطفال
بقاعدة الملك سلمان لإلسناد
البحري بمدينة الرياض

( )25.000ريال سعودي
سنو ًيا

سنة واحدة تبدأ من تاريخ
1439/07/29هـ.

ساري – تم
التجديد
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اسم المستأجر
شركة النخبة
التعليمية

شركة العروبة
العاملية للخدمات
التعليمية

اسم المؤجر

الغرض

القيمة اإلجمالية

مدة العقد

حالة العقد

ورثة محمد رشيد
الخرجي

مبنى في حي النهضة في
الخرج

( )70.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ في 1439/07/01هـ وتنتهي
في 1440/07/01هـ.

ساري – تم
التجديد

رشيد محمد
الخرجي

أرضين بحي الريان في
الخرج

( )40.000ريال سعودي

سنة واحدة تبدأ من
1439/07/01هـ

ساري – تم
التجديد

فهد بن علي بن
سليمان محمد
الحوشاني

تأجير بيت في حي المنتزه
في الخرج الستعماله كمرفق
تعليمي

( )1.000.000ريال سعودي

خمس ( )5سنوات
تبدأ من 1440/08/01هـ
وتنتهي في 1445/08/01هـ

ساري

عبداهلل بن محمد
العمار وعلي بن
محمد النويبت

عمارتين في حي النزهة
في الخرج حي الستخدامه
كمرفق تعليمي

( )1.954.167ريال سعودي

خمس ( )5سنوات وسبعة أشهر
تبدأ من 2019/01/01م وتنتهي
في 2024/07/31م

ساري

محمد بن عبداهلل
بن عبدالرحمن
النافع

استراحة في الخرج

( )32.000ريال سعودي

خمس ( )5سنوات
تبدأ من 1433/02/01هـ وتنتهي
في 1438/02/01هـ

ساري – تم
التجديد

عبدالكريم بن
عبداهلل البسام

دورين مكونة من ( )6شقق
في حي النهضة في الخرج

( )90.000ريال سعودي

ثالثة ( )3سنوات
تبدأ من 1440/07/01هـ وتنتهي
في 1443/06/29هـ

ساري

األمير عبداهلل
بن مساعد بن
عبدالعزيز آل سعود

كامل األراضي والعقارات
المقامة عليها بحي الرفيعة
في مدينة الرياض

( )124.382.005ريال
سعودي

عشرون ( )20سنة ميالدية تبدأ
من 2014/07/01م وتنتهي
2034/06/30م

ساري

وقف فهد بن غيث

فيال سكنية في حي البديعة
بمدينة الرياض

( )48.175ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ في 1440/06/27هـ وتنتهي
في 1441/06/26هـ

ساري

ماجد آل الشيخ

شقة بحي الشرفية بمدينة
الرياض

( )20.500ريال سعودي

سنة واحدة تبدأ من
1436/05/15هـ.

ساري – تم
التجديد

مكتب زلف للعقارات

شقة في حي الشرفية بمدينة
الرياض

( )21.000ريال سعودي

سنة واحدة
تبدأ من 1439/09/07هـ ونتهي
في 1440/09/07هـ

ساري

المصدر :الشركة

12 12112حافالت الشركة
تمتلك الشركة وشركاتها التابعة حافالت يزيد عن مائتان ( )200حافلة ،تستخدمها لتوفير خدمات نقل الطالب والطالبات من وإلى المدارس التابعة
للشركة.

12 12112األصول غير الملموسة
تعتمد الشركة بشكل كبير على قدرتها في استخدام اسمها وعالماتها التجارية في نجاح أعمالها ودعم وضعها التنافسي في السوق .وقد قامت الشركة
بحماية بعض أصولها غير الملموسة من خالل تسجيل العالمة التجارية لشركة عطاء التعليمية في المملكة العربية السعودية في فئة  .41ويوضح الجدول
التالي التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة:
( لودجلالاالاجلاالعالمات التجارية المسجلة للشركة
مسمى
العالمة
التجارية

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

شركة عطاء
التعليمية

41

52/1418

1434/06/05هـ
(الموافق
2013/04/15م)

1434/01/27هـ
(الموافق
2012/12/10م)

1444/01/26هـ
(الموافق
2022/08/23م)

شركة
النخبة
التعليمية

41

1440015789

1440/09/07هـ
(الموافق
2019/05/12م)

1440/06/23هـ
(الموافق
2019/02/28م)

1450/06/22هـ
(الموافق
2028/11/10م)

229

الشعار

مسمى
العالمة
التجارية

الفئة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

مدارس
الشرق
األوسط
العالمية

41

1440015778

1440/09/07هـ
(الموافق
2019/05/12م)

1440/06/23هـ
(الموافق
2019/02/28م)

1450/06/22هـ
(الموافق
2028/11/10م)

مدارس
السليمانية
العالمية
األهلية

41

1440015780

1440/09/07هـ
(الموافق
2019/05/12م)

1440/06/23هـ
(الموافق
2019/02/28م)

1450/06/22هـ
(الموافق
2028/11/10م)

مدارس
الر ّواد
األهلية فرع
شركة عطاء
التعليمية
قسم البنين
والبنات

41

1440015784

1440/09/07هـ
(الموافق
2019/05/12م)

1440/06/23هـ
(الموافق
2019/02/28م)

1450/06/22هـ
(الموافق
2028/11/10م)

شركة
العروبة
العالمية
للخدمات
التعليمية

41

1440015788

1440/09/07هـ
(الموافق
2019/05/12م)

1440/06/23هـ
(الموافق
2019/02/28م)

1450/06/22هـ
(الموافق
2028/11/10م)

الشعار

المصدر :الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة عطاء التعليمية تملك الحق المطلق في استخدام اسم وعالمة "مدارس الر ّواد" األهلية المسجلة بالرقم ( )9/551وتاريخ
1421/08/30هـ في حدود منطقة الرياض الحالية بموجب إقرار مكتوب بتاريخ 2018/12/17م من مالك العالمة السيد عبداهلل بن إبراهيم الخلف.

12 12112الدعاوى والمطالبات
وكما في تاريخ هذه النشرة ،توجد سبعة ( )7دعاوى قضائية قائمة مقامة ضد الشركة أو إحدى شركاتها التابعة (بصفتها مدعى عليها) من بعض األطراف
يمثل مجموعها ستمائة وستة وأربعين ألف وستمائة ( )646.600ريال سعودي تقري ًبا .وكما بتاريخ هذه النشرة ،ال توجد دعاوى قضائية مرفوعة من قبل
الشركة أو أي من شركاتها التابعة ضد الغير .ويوضح الجدول التالي التفاصيل للمطالبات والدعاوى القائمة ضد الشركة وشركاتها التابعة:
( لودجلالاالاجلاالدعاوى والمطالبات القائمة المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة
تاريخ الدعوى

المدعي

المدعى عليه

1437/03/10هـ

عبدالعزيز بن
صالح العقيل

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
وشركة عطاء
التعليمية

الجهة ناظرة
الدعوى
ديوان المظالم
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موضوع الدعوى

حالة الدعوى

مطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها باالمتناع
عن تطبيق الرخصة الصادرة منها لشركة
عطاء التعليمية بشأن مدرسة جرير األهلية،
وإلغاء قرار المدعى عليها باالمتناع عن إلزام
شركة عطاء التعليمية بإزالة المخالفات
المتعلقة بها

صدر حكم ابتدائي برد
الدعوى

تاريخ الدعوى

المدعي

المدعى عليه

الجهة ناظرة
الدعوى

موضوع الدعوى

حالة الدعوى

1437/11/28هـ

سالمة أحمد
إبراهيم بدوي

مدارس الشرق
األوسط العالمية

هيئة تسوية
الخالفات العمالية

مطالبة بمكافأة نهاية خدمة عن السنوات
2003م حتى 2016م

صدر حكم في القضية واآلن
عند االستئناف

1439/05/14هـ

محمد محمد
المدني

شركة عطاء
التعليمية

هيئة تسوية
الخالفات العمالية

مطالبة بمكافأة نهاية خدمة وتعويض

صدر حكم بإلزام الشركة
بدفع مبلغ  20.248ريال
سعودي ومنح المدعي شهادة
خدمة ومنحه تأشيرة خروج
نهائي

1439/09/07هـ

أيرون دي
أسكورو

شركة عطاء
التعليمية

ــــــــــــــــــ

دعوى مرفوعة في دولة الفلبين يطالب
المدعي بإجراءات تأديبية ضد صاحب العمل
األجنبي

لم يتم اتخاذ أي إجراء في
مكتب العمل في المملكة

1440/02/14هـ

ريم علي الشمري

شركة عطاء
التعليمية

هيئة تسوية
الخالفات العمالية

مطالبة عمالية برواتب متأخرة والتعويض عن
الفصل التعسفي وإنهاء عقد

قيد النظر

1440/04/24هـ

فاطمة فهد
الدويرج

شركة عطاء
التعليمية

هيئة تسوية
الخالفات العمالية

مطالبة عمالية

قيد النظر

1439/10/13هـ

فاطمة ابراهيم
عبدالعزيز
التويجري

شركة النخبة
التعليمية

هيئة تسوية
الخالفات العمالية

مطالبة عمالية

قيد النظر
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12 12112ملخص النظام األساسي للشركة
1 1112112التحول
تحولت شركة مدارس الر ّواد األهلية سجل تجاري رقم  1010186435وتاريخ 1424/03/10هـ طب ًقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه ـمن شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وف ًقا لما يلي.

1 1112112اسم الشركة
شركة عطاء التعليمية (شركة مساهمة مقفلة).

1 1112112أغراض الشركة
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
1-1إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وتأسيس المدارس األهلية والعالمية (رياض أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي) للبنين والبنات (عام وتحفيظ)
والكليات والجامعات في المملكة العربية السعودية وخارجها.
2-2إقامة وإدارة وصيانة مراكز التدريب.
3-3شراء مدارس ومنشآت تعليمية وتدريبية قائمة وتطويرها وإدارتها.
4-4تملك وإدارة وتشغيل المعاهد التعليمية والتدريبية.
5-5تملك وإدارة مراكز التدريب المهني.
6-6إنشاء وتملك وإدارة مدارس التريبة الخاصة.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

1 1112112المشاركة والتملك في الشركات
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مليون ريال ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم
والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء
ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

1 1112112المركز الرئيسي للشركة
يقع المــركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ،ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

1 1112112مدة الشركة
مــدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة ميالدية تبدأ مــن تاريخ صدور القرار الوزاري المعلن بتحولها ،ويجوز دائ ًما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية
العامة غير العادية قبل انتهــاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
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1 1112112رأس المال
حدد رأس مال الشركة بأربعمائة مليون ريال سعودي ( )400.000.000مقس ًما إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم متــساوية القيمة ،قيمة كل منها
عشر ( )10رياالت سعودية ،وجميعها أسهم عادية عينية نقدية مدفوعة قيمتها بالكامل.

1 1112112االكتتاب في األسهم
اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة أربعين مليون ( )40.000.000سهم بقيمة أربعمائة مليون ريال سعودي ( )400.000.000مدفوعة بالكامل.

1 1112112األسهم الممتازة
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طب ًقا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسه ًما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية
إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية ،وال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه األسهم
ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي وفق ما يلي:
أ -الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن  %5من القيمة االسمية للسهم بعد تجنيب االحتياطي النظامي وقبل إجراء
أي توزيع ألرباح الشركة.
ب -األولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة والحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية.
ويجوز للشركة شراء هذه األسهم ،وال تدخل هذه األسهم في حساب النصاب الالزم النعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين ،32
 33من هذا النظام.

1 12112112بيع األسهم غير المستوفاة القيمة
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه بخطاب
مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وف ًقا للضوابط التي تحددها الجهة
المختصة .وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم ،وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ،جاز
للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم .ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه
مضا ًفا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.
وتلغي الشركة السهم المبيع وف ًقا ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشتري سه ًما جديدًا يحمل رقم السهم الملغى ،وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع
بيان اسم المالك الجديد.

1 12112112إصدار األسهم
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ملك
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن
االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

1 12112112تداول األسهم
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر ( )12شه ًرا من تاريخ
تأسيس الشركة ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وف ًقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

1 12112112سجل المساهمين
تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ،ويؤشر بهذا القيد على السهم .وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ
القيد في السجل المذكور.
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1 12112112زيادة رأس المال
1-1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ،بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً  ،وال يشترط أن يكون رأس المال قد
دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته
بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
2-2للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جز ًءا منها للعاملين في الشركة والشركات
التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
3-3للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة
التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس
المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
4-4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية
لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
5-5يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم
لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق ،وف ًقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
6-6مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4أعاله ،توزع األسهم الجديدة على َح َملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق
أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية
الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم
تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

1 12112112تخفيض رأس المال
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها
تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير
خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة ،وأثر التخفيض في هذه االلتزامات.
وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين ( )60يو ًما من تاريخ نشر
قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي .فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد
المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضما ًنا كاف ًيا للوفاء به إذا كان آجلاً .

1 12112112إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ( )9أعضاء تنتخبهم الجمعيـــة العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

1 12112112انتهاء عضوية المجلس
تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو وف ًقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤولاً من قبل الشركة عما يترتب
على االعتزال من أضرار.

1 12112112المركز الشاغر في المجلس
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين عض ًوا مؤقتًا في المركز الشاغــر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي
انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لهـا ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب
نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد
خالل ستين يو ًما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

1 12112112صالحيات المجلس
مع مراعاة االختصاصات المقـررة للجمعية العامة يكـون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وله:
أ-

التصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة وله حق الشراء والبيع وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن على
أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره للتصرف في عقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:
1-1أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
2-2أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.
3-3أن يكون البيع حاض ًرا إال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية.
4-4أال يترتب على هذا التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
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ب -إبرام كافة االتفاقيات والصفقات المصرفية واستالم القروض وتسديدها.
ج -حق تحصيل حقوق الشركة لدى الغير وحق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها .على أنه بالنسبة إلبراء
مديني الشركة من التزاماتهم يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراراه مراعاة الشروط التالية:
1-1أن يكون اإلبراء بعد مضي عامين كاملين من نشوء الدين كحد أدنى.
2-2أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3-3اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه إال في حدود الئحة الصالحيات المعتمدة منه.
د -القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.
هـ -حق فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها والمحافظ االستثمارية واالستثمار في األوراق المالية والمنتجات البنكية وصالحية فتح وإغالق
المحافظ والتعامل عليها وإدارتها وإصدار التعليمات إلى البنوك وتفويض من يراه المجلس للتوقيع نيابة عن الشركة على كل ما يلزم لذلك
مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر بيع وشراء األسهم والوحدات االستثمارية واإليداعات
والسحب والتمويل وإصدار الشيكات وكافة األوراق المالية.
ويمثل مجلس اإلدارة الشركة في عالقاتها مع الغير ما عدا الجهات القضائية ،وله حق البيع والشراء واإلفراغ وقبوله والتأجير وقبض الثمن وحق التوقيع
على العقود واالتفاقيات وعقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء ومالحق التعديل إما بتغيير الكيان القانوني للشركة أو بدخول الشركة كشريك في
الشركات بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بيع وشراء حصص أو دخول وخروج شريك أو تعديل إدارة الشركة أو تعيين المديرين أو أغراضها أو اسمها
أو تصفيتها أو اندماجها أو استحواذها أو أي بند من بنود عقد التأسيس ،وتمثيل الشركة في مجالس اإلدارات وجمعيات الشركاء والمساهمين وتسمية
ممثلين للشركة في كل ذلك والتوقيع على جميع قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التي تساهم فيها الشركة ،والتوقيع على محاضر
االجتماعات ،واستالم األرباح وفائض التخصيص ،كما له حق افتتاح الفروع وتعيين المديرين وعزلهم واستخراج السجالت التجارية الالزمة والتعديل
عليها وتجديدها وشطبها واالشتراكات ودفع الرسوم واالستالم والتسليم .ويكون للمجلس ً
أيضا في حدود اختصاصه أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه
أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

1 12112112مكافأة أعضاء المجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة وف ًقا لنص المادة  46من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة
إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من
المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن
يشتمل ً
أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

1 12112112صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
رئيسا ونائ ًبا للرئيس ويجوز له أن يعين عض ًوا منتد ًبا ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي
يعين المجلس من بين أعضائه
ً
بالشركة.
يختص رئيس المجلس بدعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .وله حق إقامة الدعاوى
وردها والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمصالحة والمحاسبة واإلبراء والمثول أمام كافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية بمختلف أنواعها .ولرئيس
المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة ويحل نائب رئيس مجلس
اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.
وله ً
أيضا في كل دعوى تقام من الشركة أو ضدها حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة واإلقرار واإلنكار والتفاوض والمعارضة والصلح والمخالصة
والتنازل واإلبراء واإلسقاط والقسمة والفرز والتصفية وحضور الجلسات وإقامة البينة وتقديم المذكرات واالستالم والتسليم وقبول الشهادة وسماعها
وردها والطعن بالشهود والجرح والتعديل وطلب األيمان وسماعها وردها وطلب وتعيين الخبراء والمحكمين والمحاسبين القانونيين والطعن في تقاريرهم
وتعيين المحامين وعزلهم وطلب تنحي القضاة وطلب اإلدخال والتدخل وطلب االستئناف وتمييز األحكام وتدقيقها وتقديم لوائح االعتراض عليها
واستالمها وطلب تنفيذها والتماس إعادة النظر فيها وطلب القضاء المستعجل وطلب الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والتنفيذ المعجل
والتنفيذ على أموال المحكوم عليه وعلى أموال المحجوز لديه وطلب التوقيف والمنع من السفر وطلب التحكيم واعتماد وثائقه وطلب الشفعة وقسمة
التركة وفرز النصيب وإثبات الشراء والبيع وطلب حجج االستحكام واستخراج جميع األذونات واإلنهاءات الثبوتية لدى المحاكم والتجزئة والفرز والدمج
والتهميش واستالم الصكوك وقبض المبالغ النقدية والشيكات باسم الشركة واالستالم والتسليم وإنهاء كل ما يلزم لذلك ،وله حق تفويض وتوكيل أحد
األعضاء المجلس أو الغير في كل أو بعض ما ذكر .ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس اإلدارة وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا
الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس.
وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة انتخابهم
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أ ًيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

1 12112112اجتماعات المجلس
يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيسه ،وتكون الدعوة خطية بالبريد العادي أو تسلم باليـــد أو بكافة الوسائل اإللكترونية وذلك قبل
خمسة عشر يو ًما على األقل من موعد االجتماع ،ويجــــب علــــى رئيس المجلس أن يدعـــو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان ( )2من األعضاء وفي
حال تعذر حضور رئيس المجلس يتولى نائب رئيس المجلس ترأس االجتماع.
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1 12112112نصاب اجتماع المجلس
صحيحا إال إذا حضره ستة أعضاء على األقل ،ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات
ال يكون اجتماع المجلس
ً
المجلس طب ًقا للضوابط اآلتية:
أ -ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
ب -أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
ج -ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيـب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه( .وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة)

1 12112112مداوالت المجلس
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

1 12112112حضور الجمعيات
شخصا
لكل مكتتب أ ًّيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ،ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل عنه
ً
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

1 12112112الجمعية التأسيسية
يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل خمسة وأربعين يو ًما من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط لصحة
االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر
صحيحا أ ًيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
يو ًما على األقل من توجيه الدعوة إليه .وفي كل األحوال يكون االجتماع الثاني
ً

1 12112112اختصاصات الجمعية التأسيسية
تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة (الثالثة والستون) من نظام الشركات.

1 12112112اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقـد مرة واحدة على األقل
في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعــت الحاجة إلى ذلك.

1 12112112اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظا ًما ،ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة
في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

1 12112112دعوة الجمعيات
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة ( )%5من رأس المال على األقل ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة
الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يو ًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بمدة واحد وعشرون يو ًما على
األقل ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى
الوزارة ،وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

1 12112112سجل حضور الجمعيات
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

1 12112112نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة
ً
االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن
ثان يعقد خالل الثالثين يو ًما
عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد االجتماع الثاني ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
التالية لالجتماع السابق ،وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثالثون) من هذا النظام .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني
صحيحا أ ًيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
ً
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1 12112112نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
صحيحا إال إذا حضـــره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
ال يكون اجتماع الجمعية العامـــة غيـــر العادية
ً
األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن
ثان ،يعقد بنفس األوضاع
عن إمكانية عقد هذا االجتماع .في حال لم تتضمن الدعوة األولى إمكانية عقد االجتماع الثاني ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس
المنصوص عليها في المادة (الثالثون) من هذا النظام .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني
ً
المال على األقل .وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليهـــا في المادة
صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
(الثالثون) من هـذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث
ً

1 12112112التصويت في الجمعيات
لكــل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي
في انتخاب مجلس اإلدارة.

1 12112112قرارات الجمعيات
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر القرارات في الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم
الممثلة في االجتماع كما تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ،إال إذا كان قرار متعل ًقا بزيادة رأس
صحيحا إال إذا
المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخـرى فال يكون
ً
صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

1 12112112المناقشة في الجمعيات
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ويجيب
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يع ّرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع
احتكم إلى الجمعية ،وكان قرارها في هذا الشأن ناف ًذا.

1 12112112رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة ،أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه .ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم
باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت
في االجتماع .وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

1 12112112تشكيل لجنة المراجعة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ( )3أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم
ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

1 12112112نصاب اجتماع اللجنة
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة.

1 12112112اختصاصات اللجنة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.

1 12112112تقارير اللجنة
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى
ً
نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بمدة واحد وعشرون يو ًما على األقل
مجلس اإلدارة أن يودع
لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ،ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

1 12112112تعيين مراجع الحسابات
يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنو ًيا ،وتحدد مكافأته
ومدة عمله ،ويجوز للجمعية ً
أيضا في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
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1 12112112صالحيات مراجع الحسابات
أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة
لمراجع الحسابات في ّ
الحصول عليها ،ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماته وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

1 12112112السنة المالية
1-1تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر أغسطس وتنتهي بنهاية شهر يوليو من كل عام.

1 12112112الوثائق المالية
1-1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقري ًرا عن نشاط الشركة وتقري ًرا عن نشاطها ومركزها
المالي عن السنة المالية المنقضية ،ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح ،ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين ( )45يو ًما على األقل.
2-2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ
منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون ( )21يو ًما على األقل.
3-3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في
جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس ،وعليه ً
أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
بخمسة عشر ( )15يو ًما على األقل.

1 12112112توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:
1-1يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور
( )%30من رأس المال المدفوع.
2-2للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%10من صافي األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض
أو أغراض معينة.
3-3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
على المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائ ًما من هذه المؤسسات.
4-4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع كدفعة أولى ويجوز للمجلس توزيع أرباح مرحلية.
5-5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام ،والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة
ال تزيد عن ( )%5من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناس ًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

1 12112112استحقاق األرباح
يستحق المساهم حصته في األرباح وف ًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

1 12112112توزيع األرباح لألسهم الممتازة
1-1إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وف ًقا لحكم المادة (الرابعة عشرة
بعد المائة) من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
2-2إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وف ًقا لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات من األرباح مدة ثالث سنوات
متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم ،المنعقدة طب ًقا ألحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات ،أن تقرر إما
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت ،أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم
في رأس المال ،وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

1 12112112خسائر الشركة
1-1إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فو ًرا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل
خمسة عشر يو ًما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يو ًما من تاريخ علمه بالخسائر ،لتقرر إما
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وف ًقا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.
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2-2وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت
وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
المال خالل تسعين يو ًما من صدور قرار الجمعية.

1 12112112دعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائ ًما .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

1 12112112انقضاء الشركة
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل
مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
-

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.-يودع هذا النظام وينشر طب ًقا لنظام الشركات ولوائحه.

12 12112وصف األسهم
1 1112112رأس مال الشركة
يبلغ رأس مال الشركة بأربعمائة مليون ريال سعودي ( )400.000.000مقس ًما إلى أربعين مليون ( )40.000.000سهم متــساوية القيمة ،قيمة كل منها
عشر ( )10رياالت سعودية ،وجميعها أسهم عادية عينية نقدية مدفوعة قيمتها بالكامل.

1 1112112األسهم العادية
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة
إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى ،والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم
لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

1 1112112تداول األسهم
يخضع تداول األسهم لألنظمة والقواعد المعمول بها بشأن الشركات المدرجة في تداول.

1 1112112إعادة شراء األسهم
استنا ًدا للمادة الثانية عشر بعد المائة من نظام الشركات ،التي تنص على أنه يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وف ًقا لضوابط تضعها الجهة المختصة،
على أال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

1 1112112حقوق حملة األسهم العادية
بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات ،تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب
من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها
والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية
على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي .ولكل مساهم
حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة
أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع احتكم إلى
الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن ناف ًذا.

1 1112112الجمعيات العامة
صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة ،ولكل مكتتب أ ًيا كان عدد أسهمه
الجمعية العامة المكونة تكوينًا
ً
حق حضور الجمعيات باألصالة أو نيابة عن غيره من المساهمين .وباستثناء الجمعية التأسيسية ،تكون الجمعيات العامة للمساهمين إما جمعيات عامة
عادية أو غير عادية ،وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد
مرة ( )1على األقل في السنة خالل الستة ( )6أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظا ًما .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في
اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.
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1 1112112انعقاد الجمعيات العامة
يدعو مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة ( )%5من رأس المال
على األقل ،وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرون
( )21يو ًما على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الهيئة واإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة
واالستثمار خالل المدة المحددة للنشر.

1 1112112نصاب الجمعية العامة العادية
صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإن لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية
ً
وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )30من النظام األساسي ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد
األسهم الممثلة فيه.

1 1112112نصاب الجمعية العامة غير العادية
صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ً
صحيحا إذا حضره عدد
الثاني
االجتماع
ويكون
األساسي،
النظام
من
()30
المادة
في
عليها
المنصوص
األوضاع
األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس
ً
من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها
صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
المنصوص عليهـــا في المادة ( )30من النظام األساسي ،ويكون االجتماع الثالث
ً

1 12112112حقوق التصويت
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.
ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وأي تعديالت
تجري عليها من وقت آلخر.

1 12112112مدة الشركة
مــدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة ميالدية تبدأ مــن تاريخ صدور القرار الوزاري المعلن بتحولها ،ويجوز دائ ًما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية
العامة غير العادية قبل انتهــاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

1 12112112حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد ،تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو
أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ،ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين
المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.
يتم اعتماد القرارات الصادرة من الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة من األسهم الممثلة في االجتماع .يتم اعتماد
القرارات الصادرة من الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع .إال إذا كان قرار متعل ًقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو
صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة
بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخـرى فال يكون
ً
أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

1 12112112تعديل حقوق المساهمين
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند
التصفية وحق حضور الجمعيات العامة واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر الشركة
ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة (وذلك بشروط والقيود
الواردة في نظام الشركات والنظام األساسي) مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يكن تعديلها.

12 12112اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:
1-1أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طر ًفا فيها.
2-2أن الطرح ال يخل ّ
3-3أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.
 4-4بخالف ما ورد في القسم الفرعي" 16-12الدعاوى والمطالبات" من هذا القسم ،أن الشركة وشركاتها التابعة ليست خاضعة ألي دعاوى أو
إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو أوضاعها المالية.
5-5أن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا على أعمال الشركة أو شركاتها
التابعة أو أوضاعها المالية.
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1 113التعهد بتغطية االكتتاب
تعهدت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة مع الشركة بتغطية األسهم المطروحة لالكتتاب والبالغ عددها
اثني عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي تمثل جميع األسهم المطروحة لالكتتاب بسعر اكتتاب قدره (•) ريال سعودي للسهم الواحد ،مع مراعاة بعض
الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية .وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية.

13 1113متعهد التغطية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
العليا ،حي المروج 7267
الرياض 12283-2255
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 5920 :
فاكس+966 )11( 299 2385 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيAtaaIPO@hsbcsa.com :

13 1113الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية

طب ًقا لشروط وأحكام اتفاقية تغطية االكتتاب ،فإنه:
أ-

يتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي تاريخ صدور موافقة الهيئة على تخصيص أسهم الطرح
عقب انتهاء فترة الطرح:
 -بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.- -بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة في الطرح إلى متعهد التغطية.

ب -يتعهد متعهد التغطية للمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة ،وف ًقا
لما هو وارد أدناه:
( لودجلالاااجلااألسهم المتعد بتغطيتها
متعهد التغطية

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

 12.000.000سهم

%100

13 1113تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح .إضافة إلى ذلك ،وافق المساهمون البائعون
على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح نيابة عن الشركة.
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1 114المصاريف
سيتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )26.500.000ريال
سعودي حيث سيتم خصمها من إجمالي متحصالت الطرح البالغة (•) مليون ريال سعودي .وتتضمن مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ،والمستشار
القانوني ،ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ،ومستشار العناية المهنية المالية ،ومستشار دراسة السوق ،ومتعهد التغطية ،وأتعاب الجهات
المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.
هذا ويجدر الذكر أن الشركة لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها من متحصالت الطرح وسيقوم المساهمون البائعون بسداد
مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم فور االنتهاء من عملية الطرح.
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1 115اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي من المتطلبات النظامية.
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1 116شروط وتعليمات االكتتاب
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب بإدراج األسهم إلى السوق وف ًقا لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
وقواعد اإلدراج .يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث إن التوقيع على
طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول بشروط االكتتاب وأحكامه المذكورة والموافقة عليها.

16 1116االكتتاب في أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد بسعر طرح يبلغ (•)
ريال سعودي للسهم الواحد ،والذي يتضمن قيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل .وتمثل أسهم الطرح ما نسبته
ثالثون في المائة ( )%30من رأس مال الشركة ويبلغ إجمالي قيمة الطرح (•) ريال سعودي .ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:
عل ًما بأن االكتتاب للمكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك ،منوط بنجاح تغطية المؤسسات المكتتبة بـما يعادل مائة في المائة ( )%100من أسهم
الطرح .وسيتم إلغاء االكتتاب في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل
وإدراج األسهم في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.


الشريحة (أ) :المؤسسات المكتتبة

تشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة والمستثمرين الخليجيين
من ذوي الشخصية االعتبارية (الرجاء الرجوع للقسم (" )1التعريفات والمصطلحات") .ويبلغ عدد أسهم االكتتاب التي سيتم تخصيصها مبدئ ًيا للمؤسسات
المكتتبة اثنا عشر مليون ( )12.000.000سهم عادي تمثل نسبة مائة في المائة ( )%100من إجمالي أسهم الطرح .عل ًما بأنه في حال وجود طلب ٍ
كاف
من قبل المكتتبين األفراد في األسهم المطروحة لالكتتاب ،فإنه يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد األسهم المخصصة بشكل مبدئي
للمؤسسات المكتتبة حتى عشرة ماليين وثمانمائة ألف ()10.800.000سهم عادي تمثل نسبة تسعين في المائة ( )٪90من إجمالي أسهم الطرح ،وذلك
بعد الحصول على موافقة الهيئة.


الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث
القصر ،وتشمل ً
أيضا المستثمرين الخليجيين من ذوي
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها بشرط أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة وما يثبت أمومتها لألوالد
ّ
الشخصية الطبيعية ،ويعد االكتتاب الغ ًيا لمن قام باالكتتاب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي
حال تم االكتتاب مرتين يعد االكتتاب الثاني الغ ًيا ويتم األخذ باالكتتاب األول فقط باالعتبار .وسيتم تخصيص مليون ومائتي ألف ( )1.200.000سهم من
أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد ،أي ما يمثل نسبة عشرة في المائة ( )٪10من أسهم الطرح .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل
أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق لمدير االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن يقوم بتخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد
لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.

1 111116بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة
أ -سيتم تحديد النطاق السعري الذي سيتم عليه بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة من قبل مدير سجل االكتتاب والشركة دون أي قيود.
مشفوعا بالتزام مالي
ب -يجب على كل من المؤسسات المكتتبة تقديم أمر اكتتاب غير قابل للنقض والتراجع لشراء العدد المحدد من أسهم الطرح
ً
وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة االكتتاب .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من المؤسسات
المكتتبة عن مائة ألف ( )100.000سهم عادي ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص .وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات
بإخطار المؤسسات المكتتبة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئ ًيا لهم .ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب المؤسسات
المكتتبة أثناء فترة االكتتاب التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وف ًقا لشروط وتعليمات الطرح المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
ج -بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة ،سيقوم مدير سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل المؤسسات المكتتبة.
د -سيكون لمدير سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وف ًقا لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية
تعهد التغطية.

1 111116االكتتاب من قبل المستثمرين األفراد
يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد ال يقل عن عشرة ( )10أسهم كحد أدنى ،وال يزيد عن مائتان وخمسون ألف ( )250.000سهم كحد
أقصى .وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة في جميع فروع الجهات المستلمة وذلك خالل فترة الطرح .وعلى موقع مدير االكتتاب والبنوك المستلمة .ويجب
تعبئة وإكمال نماذج طلبات االكتتاب وف ًقا للتعليمات الواردة أدناه .وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخ ًرا االكتتاب
عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات
لعمالئها شريطة أن:
أ -يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.
ب -ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حدي ًثا.
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ويعتبر توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة بمثابة اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم
الطلب .وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من فروع الجهات المستلمة التالية (أو عن طريق مواقعهم
اإللكترونية لمن يقدم مثل هذه الخدمة منهم):
الجهات المستلمة
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم  ٩٠٨٤الرياض ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف+٩٦٦ )١١( ٤٠٥ ٠٦٧٧ :
رقم الفاكس+٩٦٦ )١١( ٤٠٥ ٠٦٦٠ :
الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :
البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :
مصرف الراجحي
طريق العليا
ص.ب  ،٢٨الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ )١١( ٢١١ ٦٠٠٠ :
فاكس+٩٦٦ )١١( ٤٦٠ ٠٧٠٥ :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب  ،٣٥٥٥جدة ٢١٤٨١
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ )١٢( ٦٤٩ ٣٣٣٣ :
فاكس+٩٦٦ )١٢( ٦٤٣ ٧٤٢٦ :
الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :
البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز
ص ب  ،6277جدة 21442
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ )١٢( 609 8888 :
فاكس+٩٦٦ )١٢( 609 8881 :
الموقع اإللكترونيwww.baj.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@baj.com.sa :

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم طلبات االكتتاب في فروعها في كافة أنحاء المملكة بد ًءا من تاريخ 1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/14م) ولغاية
1440/11/15هـ (الموافق 2019/07/18م) .وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية
إلى المكتتب الفرد .وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة ،يعتبر
طلب االكتتاب الغ ًيا وال يجوز عندها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.
ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل
ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ (•) ريال سعودي للسهم الواحد .ولن يقبل االكتتاب بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور
األسهم ،وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم .بينما يبلغ الحد األعلى لالكتتاب هو االكتتاب في مائتان وخمسون ألف
( )250.000سهم من أسهم الطرح.
يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرف ًقا به المستندات التالية (حسبما ينطبق) ،وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية
ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد:
1-1أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد).
2-2أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد الخليجي).
3-3أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).
4-4أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير).
5-5أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).
6-6أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة).
7-7أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة).
8-8أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).
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في حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط) ،يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة
سارية المفعول ،ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة ،أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج
المملكة فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية .ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور
مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم
التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
1-1يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.
2-2تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.
3-3يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حال
عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
ويستخدم طلب اكتتاب منفصل في الحاالت التالية:
1-1إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.
2-2إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي في االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.
3-3إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب
االكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي ،وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،وتقوم الجهة
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم .ويعد
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغ ًيا وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
خالل فترة الطرح ،تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن تضمين
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .مع العلم بأن العمر األعلى للتابعين غير السعوديين الذين
يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو  18عا ًما .ويجب أن يتم تصديق أي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.
يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه لشراء تلك األسهم بمبلغ يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها
مضرو ًبا بسعر الطرح البالغ (•) ريال سعودي للسهم الواحد .ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:
1-1تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.
2-2تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
3-3تقديم خطاب التخصيص من الجهة المستلمة إلى المكتتب الفرد والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم
فيها تقديم طلب االكتتاب .وفي حال كان نموذج طلب االكتتاب غير مطابق لشروطه االكتتاب وأحكامه ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كل ًيا أو جزئ ًيا،
ويقر المكتتب الفرد بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم لالكتتاب بها.

16 1116التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حساب أمانة ،ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين
األفراد في حساب األمانة المذكور .وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي
ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم باإلضافة إلى المبالغ التي سيتم استردادها .وسيتم إعادة فائض االكتتاب إلى المكتتبين (إن وجد) دون أي عموالت أو
استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة المعنية .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض في موعد
أقصاه 1440/11/22هـ (الموافق 2019/07/25م)( .ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" في الصفحة (ك) من
هذه النشرة) ،كما ينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديها (حسب الحال) في حال
الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.

1 111116تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة
يحدد تخصيص األسهم المطروحة للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي ،حيث يمكن تخصيص األسهم وف ًقا لما يراه مناس ًبا بالتنسيق مع المصدر
باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية ،وذلك بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ،على أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة
للمؤسسات المكتتبة عن عشرة ماليين وثمانمائة ألف ( )10.800.000سهم تمثل ما نسبته تسعين في المائة ( )%90من أسهم الطرح.

1 111116تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد
سيتم تخصيص عشرة ( )10أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد .وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجدت) بالتناسب مع عدد األسهم
التي اكتتب بها كل مكتتب .وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وعشرين ألف ( )120.000مكتتب فرد فإنه ال يمكن ضمان تخصيص الحد األدنى البالغ
عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائة وعشرين ألف ( )120.000مكتتب فسوف يتم التخصيص وف ًقا لما تقترحه
الشركة والمستشار المالي ،وسوف يتم إعادة الفائض إن وجد بدون عموالت أو استقطاعات بواسطة الجهات المستلمة.
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16 1116الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج
1 111116صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج
أ	-يجوز للهيئة تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناس ًبا ،وذلك في أي من الحاالت التالية:
1-1إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
2-2إذا أخفقت الشركة إخفا ًقا تراه الهيئة جوهر ًيا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3-3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
4-4إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أسهمها في السوق.
5-5عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق
بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ
العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
6-6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر عليها إبالغ السوق
وف ًقا لذلك.
ب -يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:
1-1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرارا التعليق حماي ًة للمستثمرين.
2-2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
3-3التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
وإذا استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق
المالية للشركة.
ج-

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:
1-1عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
2-2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.
3-3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للشركة
لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4-4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2من الفقرة (ج) المذكورة أعاله ،بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق.

1 111116اإللغاء االختياري لإلدراج
أ	-ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على الشركة
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
1-1األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
2-2نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3-3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء
آخر تتخذه الشركة.
4-4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعين ّين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
ب	-يجوز للهيئة بنا ًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
ج -يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصولها على موافقة الهيئة.
د -عند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح على
األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

1 111116التعليق المؤقت للتداول
أ	-يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أسهمها مؤقتًا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب
نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول
أسهم الشركة فور تلقيها للطلب.
ب -عند تعليق التداول مؤقتًا بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة
له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
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ج -يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتًا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة
وترى أن تلك الظروف ريما تؤثر في نشاط السوق أو تخ ّل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت
للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
د -يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.
هـ -للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات ال ُمصدر
ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

1 111116تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
إذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها بعد إلغائها فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وف ًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة
المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

16 1116الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها أسهم الطرح فيما يلي:
1-1قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام.
2-2موافقة الجمعية العامة على الطرح.
3-3موافقة الهيئة على طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.
4-4موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) المشروطة على إدراج األسهم.

16 1116فترة الحظر
يحظر على األشخاص الذين تظهر نشرة اإلصدار أنهم من كبار المساهمين في الشركة كما هو موضح في الصفحة ( )83التصرف في أسهمهم خالل
الستة ( )6أشهر التالية لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق ("فترة الحظر") ،ويجوز لهم التصرف فيها بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على
موافقة الهيئة المسبقة.

16 1116إقرارات المكتتبين
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
أ -يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب.
ب -يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
ج -يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في هذه النشرة وفي نموذج طلب االكتتاب ،ويكتتب في األسهم
بنا ًء على ذلك.
د -يعلن بأنه لم يسبق له أو ألي من أفراد عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب في أسهم الشركة ،ويوافق على أن
للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
هـ -يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى بموجب نموذج طلب االكتتاب.
و -يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة أو لمدير االكتتاب.

16 1116سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

16 1116السوق المالية السعودية (تداول)
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل في عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .ويتم
التعامل باألسهم عبر نظام "تداول" من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بد ًءا من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل
صباحا وحتى الساعة ( )3الثالثة عص ًرا من يوم األحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة ( )10العاشرة
ً
صباحا وحتى الساعة ()10
خاللها تنفيذ األوامر ،أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ( )9:30التاسعة والنصف
ً
صباحا .وقد يتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول .وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة
العاشرة
ً
أوامر آلية .وكل أمر صالح يتم إنتاجه وف ًقا لمستوى السعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر) أولاً  ،ومن ثم
األوامر المحددة السعر (األوامر التي وضعت بسعر محدد) مع األخذ باالعتبار انه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أولاً بأول حسب
توقيت اإلدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع "تداول" على االنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات
"تداول" الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز ،تتم تسوية الصفقات آل ًيا خالل يومي عمل ،أي أن نقل ملكية األسهم
تتم في يوم العمل الثاني من بعد تنفيذ الصفقة.
تلتزم الشركة المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق
بصفته مشغلاً لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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16 1116تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد االنتهاء من التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وتعتبر التواريخ
واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة .وسوف يسمح لمواطني المملكة
والمقيمين فيها الذي يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول
في األسهم بعد تداولها في السوق .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة
الستثمار المؤسسات المالية واألجنبية المؤهلة في األسهم .ويحق أيضاً للمستثمرين األجانب من األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة
والمؤسسات المسجلة خارج المملكة االستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات مبادلة
( )SWAPمن خالل أحد األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب .مع
العلم بأنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.
وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول ،وبعد تسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج
أسهمها في السوق المالية .ويحظر التداول في أسهم الشركة قبل التداول الرسمي حظ ًرا تا ًما .ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة
المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

16 16116أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات
والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب دون
الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طب ًقا لها.
تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية .ويحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء
شريحة المؤسسات المكتتبة على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي نشرة اإلصدار هذه االطالع على كافة
القيود النظامية التي تتعلق بأسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
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1 117المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة والذي يقع في  3987الحسين بن علي  -حي االزدهار وحدة رقم  1الرياض 12486
–  7664المملكة العربية السعودية ،وذلك بين الساعة  9صباحاً حتى الساعة  3مسا ًء ابتدا ًء من يوم 1440/10/23هـ (الموافق 2019/06/25م) وحتى
يوم 1440/11/15هـ (الموافق 2019/07/18م) ،خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) ،على أال تقل فترة المعاينة عن عشرين ( )20يو ًما قبل نهاية
فترة االكتتاب:
1-1إعالن موافقة هيئة السوق المالية على الطرح.
2-2موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1439/09/13هـ (الموافق 2018/05/27م).
3-3شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار.
4-4النظام األساسي للشركة.
5-5عقد تأسيس الشركة والتعديالت الواردة عليه.
6-6القوائم المالية المراجعة للشركة للفترة المالية من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م والقوائم المالية المراجعة للفترة المالية من 1
أغسطس 2015م حتى  31يوليو 2016م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في  31يوليو 2017م و2018م والقوائم
المالية المراجعة للشركة للفترة المنتهية في  31يناير 2019م و القوائم المالية المنتهية في  31يوليو 2018م والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة
الدولية ( )IFRSالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لغرض الطرح األولي.
7-7العقود المبرمة مع األطراف ذوي العالقة المفصح عنها في القسم الفرعي" 12-12العقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة" في القسم
(" )12المعلومات القانونية".
8-8تقرير دراسة السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق.
9-9خطابات الموافقة من كل من:
أ -المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية) على إدراج اسمه
وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
ب -المستشار القانوني (شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون ومستشارون قانونيون) على إدراج اسمه شعاره وإفادته ضمن
نشرة اإلصدار.
ج -مستشار العناية المهنية المالية (شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة
اإلصدار.
د -مراجع الحسابات (شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة
اإلصدار.
هـ -مستشار دراسة السوق (شركة آرثر دي ليتل ميدل إيست) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن نشرة اإلصدار.
1010اتفاقية التعهد بالتغطية.
1111تقرير التقييم المالي المعد من قبل المستشار المالي.

249

1 118القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للفترة المالية من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م والقوائم المالية المراجعة للفترة المالية من
 1أغسطس 2015م حتى  31يوليو 2016م والقوائم المالية المراجعة للسنتين الماليتين المنتهيتين في  31يوليو 2017م و2018م واإليضاحات المرفقة
بها ،والتي أعدت وف ًقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAوتمت مراجعتها من قبل شركة كي بي إم جي
الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون .كما يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في  31يناير 2019م واإليضاحات
المرفقة بها والتي أعدت وف ًقا لمعايير المحاسبة الدولية ( )IFRSالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتمت مراجعتها من قبل شركة
كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون .ويحتوي هذا القسم أيضاً على القوائم المالية المنتهية في  31يوليو 2018م والمعدة وفقاً
لمعايير المحاسبة الدولية ( )IFRSالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لغرض الطرح األولي وتمت مراجعتها من قبل شركة كي بي إم
جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
مع تقرير مراجع الحسابات المستقل
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
إيضاح

 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

1أغسطس 2017م

مراجعة

مراجعة-إيضاح 1-30

مراجعة-إيضاح 2-30

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

7

543,372,037

533,842,678

481,427,533

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

8

-

-

2,754,260

أصول غير ملموسة

9

376,399,169

376,399,169

376,399,169

919,771,206

910,241,847

860,580,962

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
النقد ومافي حكمه

10

24,194,569

10,171,019

26,519,466

904,861

1,492,815

3,581,056

ذمم مدينة

11

32,894,382

54,920,948

47,556,925

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

12

33,642,065

33,472,123

31,077,390

مجموع الموجودات المتداولة

91,635,877

100,056,905

108,734,837

مجموع الموجودات

1,011,407,083

1,010,298,752

969,315,799

18

400,000,000

400,000,000

216,406,000

1-18

209,594,000

209,594,000

209,594,000

19

15,288,380

15,288,380

40,635,142

أرباح مبقاه

73,156,135

100,130,919

172,870,008

مجموع حقوق الملكية

698,038,515

725,013,299

639,505,150

مخزون

حقوق امللكية
رأس المال
عالوة إصدار
إحتياطي نظامي

مطلوبات غير متداولة
-

-

39,397

الجزء الغير متداول من إلتزامات التأجير التمويلي

-8ب

الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل

13

107,496,696

132,055,528

142,889,667

إيرادات منح حكومية مؤجلة

14

2,695,705

2,978,816

3,596,477

منافع الموظفين

17

32,638,835

32,051,100

39,404,800

142,831,236

167,085,444

185,930,341

مجموع المطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

81,929,286

71,538,900

37,415,928

إيرادات مستلمة مقدماّ

36,362,758

12,907,304

24,093,481

ذمم دائنة

1,314,757

3,598,171

4,364,803

إيرادات منح حكومية مؤجلة

14

591,940

617,661

593,905

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

15

46,411,426

27,970,954

67,209,506

689,678

1,528,164

2,232,241

--

--

577,842

3,237,487

38,855

7,392,602

مجموع المطلوبات المتداولة

170,537,332

118,200,009

143,880,308

مجموع المطلوبات

313,368,568

285,285,453

329,810,649

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,011,407,083

1,010,298,752

969,315,799

13

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

16

مخصص الزكاة
الجزء المتداول من إلتزامات التأجير التمويلي
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

-8ب
28

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
عن الستة أشهر المنتهية فى  31يناير
إيضاح

2019م

2018م
(غير مراجعة)

اإليرادات

20

157,909,328

159,368,459

تكلفة اإليرادات

21

()112,619,572

()110,253,221

45,289,756

49,115,238

()8,987,308

()8,002,979

()2,100,000

()798,179

5,308,727

4,234,058

ربح التشغيل

39,511,175

44,548,138

تكاليف تمويل

()5,543,802

()2,818,076

صافي ربح الفترة قبل الزكاة

33,967,373

41,730,062

الزكاة

()689,132

()767,560

صافي ربح الفترة

33,278,241

40,962,502

مجمل الربح
22

مصروفات عمومية وإدارية
الهبوط في قيمة الذمم المدينة

23

إيرادات أخرى

24

ربحية السهم:
ربحية السهم األساسية والمخفضة وفقاً لربح الفترة العائد إلى المساهمين في
المجموعة()24

0.83

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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1,02

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
عن الستة أشهر المنتهية فى  31يناير
2019م
صافي ربح الفترة

33,278,241

2018م
غير مراجعة
40,962,502

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة
(خسائر) إكتوارية من إعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة للموظفين

()253,025

()1,200,900

اجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح والخسارة

()253,025

()1,200,900

اجمالي الدخل الشامل للفترة

33,025,216

39,761,602

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
احتياطي نظامي

أرباح مبقاة

مجموع حقوق
الملكية

172,870,008

639.505.150
40,962,502

رأس المال

عالوة اإلصدار

الرصيد يف  1أغسطس 2017م (مراجعة)

216.406.000

209.594.000

40,635,142

صايف ربح الفترة

--

--

--

40,962,502

خسائر الدخل الشامل

--

--

--

()1,200,900

()1,200,900

اجمالي الدخل الشامل للفترة

--

--

--

39,761,602

39,761,602

الرصيد يف  31يناير 2018م ( غير مراجعة)

216.406.000

209.594.000

40,635,142

212,631,610

679,266,752

الرصيد يف  1أغسطس 2018م (مراجعة)

400.000.000

209.594.000

15,288,380

100,130,919

725.013.299

صايف ربح الفترة

--

--

--

33,278,241

33,278,241

أرباح الدخل الشامل

--

--

--

()253,025

()253,025

اجمالي الدخل الشامل للفترة

--

--

--

33,025,216

33,025,216

توزيعات أرباح

--

--

--

()60,000,000

()60.000.000

الرصيد يف  31يناير 2019م

400.000.000

209.594.000

15,288,380

73,156,135

698,038,515

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير2018م
غير مراجعة

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
33,967,373

41.730.062

صافي ربح الفترة قبل الزكاة
إهالك

7,938,159

5,919,303

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

2,100,000

798,179

تكاليف تمويل

5,543,802

2,818,076

مخصص منافع الموظفين

2,461,000

2,701,600

52,010,334

53,967,220

تعديالت لــ:

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
المخزون

587,954

1,041,167

ذمم مدينة

19,926,566

22,200,566

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()169,942

7,314,155

ذمم دائنة

()2,283,414

إيرادات مستلمة مقدماً

()2,698,139

23,455,454

14,510,430

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

3,198,632

()5,469,389

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

()7,942,804

()27,141,285

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

88,782,780

63,724,725

منافع الموظفين المسددة

()2,126,290

()2,426,058

تكاليف تمويل المدفوعة

()9,160,526

()2,382,219

الزكاة المدفوعة

()1,527,618

()2,237,548

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

75,968,346

56,678,900

إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

()17,467,518

()33,385,839

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()17,467,518

()33,385,839

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
محصل من تمويل طويل األجل

35.579.220

16,557,794

مسدد الى تمويل طويل األجل

()50.056.498

()22,933,446

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

--

()336,709

توزيعات األرباح المدفوعة

()30,000,000

--

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()44,477,278

()6,712,361

صافي التغير في النقد وما في حكمه

14.023.550

16,580,700

النقد وما في حكمه أول الفترة

10,171,019

26,519,466

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

24,194,569

43,100,166

خالل الفترة نشأت المعامالت غير النقدية التالية:
توزيعات األرباح مقابل مستحقات أرصدة دائنة أخرى

30,000,000

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

1 11معلومات حول الشركة
شركة عطاء التعليمية (الشركة) هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010186435بتاريخ  10ربيع األول 1424هـ الموافق  11مايو 2003م ،كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/71ق) بتاريخ  10ربيع األول 1431هـ الموافق  24فبراير 2010م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية والعالمية ،رياض األطفال ،ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة الرياض بموجب
التراخيص الممنوحة من وزارة التربية والتعليم .وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة للشركة بموجب السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز
التدريب على الحاسب اآللي.
تزاول الشركة نشاطها من خالل فروعها وهي كما يلي:
رقم السجل التجاري

اسم الفرع
مدارس الرواد (فرع االزدهار)

1010362199

مدراس الرواد (فرع الروابي)

1010275978

مدارس الرواد (فرع المنصورة)

1010397500

مدارس الشرق األوسط العالمية

1010192541

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

1010250798

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

1010352008

مدارس السليمانية العالمية األهلية

1010196919

مدارس الفكر األهلية

1010192540

مدارس الرواد االهلية فرع الروضة

1010203258

مدارس الرواد (فرع أشبيليا)

1010469726

فرع شركة عطاء للصيانة والتشغيل

1010452144

مدارس الرواد األهلية للبنات (مجمع إسكان البحرية – طريق الخرج)

1010369368

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من رأس المال بشكل مباشر وغير
مباشر (“يشار إليهم بـ “المجموعة”):
نسبة الملكية الفعلية
الشركة التابعة
شركة النخبة التعليمية

الشكل القانوني

بلد التأسيس

كما في  31يناير 2019م

كما في  31يوليو
2018م
٪100

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة الرواد للخدمات المساندة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وعنوانها الرسمي كما يلي:
ص.ب 87527
الرياض 11652
المملكة العربية السعودية
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

2 22أسس اإلعداد
أ -المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بالنسبة لجميع الفترات السابقة للفترة المنتهية في  31يناير  ،2018قامت الشركة بإعداد وعرض قوائمها المالية النظامية وفقاً لمعايير المحاسبة
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام
األساسي للشركة في إطار ما يتفق مع إعداد وعرض القوائم المالية .إن مصطلح “معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين” يشير إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
يعرض اإليضاح رقم ( )30أثر التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق الملكية المدرجة سابقاً كما في 31يوليو 2017م ،وقائمة الربح أو
الخسارة وقائمة الدخل الشامل للمجموعة للفترة المنتهية في  31يناير 2017م ،بما في ذلك طبيعة وأثر التغيرات الجوهرية في السياسات المحاسبية
عن تلك المستخدمة في القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في  31يناير 2017م.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة ،ما لم يذكر
بخالف ذلك.
لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للحصول على المعلومات ألستخدام هيئة السوق المالية السعودية لغرض الطرح األولى ألسهم الشركة.

ب -أسس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  31يناير 2019م .الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها
المجموعة .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر
فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على
الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
 السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة المستثمر
فيها)
 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،و
 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها
وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات
والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل واحد
أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما
تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها
أو بيعها خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -2أسس اإلعداد  -تتمة
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى
رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية
مع السياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،مع عدم فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة،
فإنها:








تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.
تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم.
تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة ،متى كان
ذلك مناسباُ ،ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

ج -أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين و بإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي
ومفهوم اإلستمرارية.

د -العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة.

3 33المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد
أ -المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16عقود االيجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16نموذجاً محاسبة إيجاري واحد في المركز المالي للمستأجرين .يقوم المستأجر باإلعتراف بأصول حق االستخدام
التي تمثل حقه في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بإجراء مدفوعات اإليجار .هناك استثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة
األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .تظل محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود
إيجارات تمويلية أو تشغيلية.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل اإلرشادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  17الخاص بعقود اإليجار ،تفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  15عقود اإليجار
التمويلية – الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة -27ويتم تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.
يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 15
اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .16بدأت الشركة في تقييم األثر المحتمل لتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي  16على قوائمها المالية الموحدة.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

4 44ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أ -تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداولة /غير متداولة .تكون الموجودات متداولة
عندما تكون:





من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة عندما:





يكون متوقعاً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

ب -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات.
إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قاب ً
ال للوصول إليه من قبل المجموعة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام
اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى
وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من المدخالت
التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن تسلسل القيمة العادلة.
ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه ،بنا ًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس .
المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة (مثل األسعار ) أو بصورة
غير مباشرة (مشتقة من األسعار) .
المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه (مدخالت غير قابلة للمالحظة) .
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل
قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية فترة التقرير .تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية
للمجموعة .ولهذا التحليل تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم
مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة .كما تقوم المجموعة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى
لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً .ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص
ومخاطر األصل أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

ج -النقد وما في حكمه
إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية
للتغيرات في القيمة .تتكون التقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة استحقاق أصلية
أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

د -المخزون
يتكون المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية والزى المدرسى ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتمثل القيمة القابلة
للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما منها تكاليف اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع .يتم تحديد التكلفة
باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تقوم المجموعة (عند اللزوم) بإثبات انخفاض في القيمة الدفترية بالفرق بين القيمة الدفترية وصافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون بطيء الحركة
والمخزون المتقادم ضمن تكلفة األيرادات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

هـ -المنح الحكومية
يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم اإللتزام بها .عندما ترتبط
المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم المجموعة تعويض التكاليف التي يتم قيدها كمصروفات.
عندما تتعلق المنحة بأصل ،يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.
عندما تحصل المجموعة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على
مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بنا ًء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية متساوية .عندما يتم منح قروض أو مساعدات مماثلة
من الحكومات أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة حكومية وتسجل ضمن
المطلوبات غير المتداولة في المركز المالى كمنح حكومية مؤجلة.

و -الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة .تتكون التكلفة من تكلفة المعدات والمواد بما في ذلك الشحن
والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف التمويل المرسملة .إذا كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً إنتاجية
مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمعدات.
المقدر لكل منها
حمل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي
َّ
يُ َّ
وفقاً لألعمار المقدرة السنوية التالية:
السنوات

االصل
مباني وأنشاءات

50

أثاث ومفروشات

6,66
6,66 -4

معدات وأجهزة كهربائية

10

وسائل نقل وانتقال
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة
يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أو القيمة المتبقية
مختلفة عن تلك المقدر سابقاً .يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بأثر مستقبلي.
تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات .اإلصالحات والتحسينات الصغيرة يتم تحميلها
كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية
للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب ،وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إلى التكاليف المنسوبة
مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب ،بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة ،إلى فئة الموجودات المعنية .ال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ.

ز -الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة .الحقاً لإلثبات األولي يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكم .الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها ويتم
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تم فيها تكبد المصروفات.

ح -برامج الحاسب اآللي
يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً بالتكلفة .يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها المقدر بخمس سنوات.

ط -الشهرة
الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
واإللتزامات المحتملة المعترف بها .عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ .يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج األعمال على
الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال .تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية
وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.

ي -اختبار االنخفاض في الشهرة
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة
القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.

ك -تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة على إنشاء موجودات مؤهلة لتحمل تكلفة اإلقتراض والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة
لالستخدام المحدد لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل المعني .حيثما يتم الحصول القروض خصيصاً لتمويل مشروع ،يمثل المبلغ المرسمل تكاليف
اإلقتراض المباشرة وغير المباشرة المتكبدة .وحيثما يكون هناك فائض نتيجة استثمار مؤقت لمبلغ تمويل األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص
بغرض تمويل مشروع فإن الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة .عندما تشكل القروض
المستخدمة لتمويل مشروع جز ًء من القروض العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدل التمويل بالمجموعة.
يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها ضمن قائمة الربح أو الخسارة .تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى
التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باإلقتراض.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة
ل -انخفاض الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته .في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء إختبار
إنخفاض سنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة
توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال
ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن
تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل
منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف
االستبعاد معامالت السوق األخيرة .في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم إختبار الشهرة سنوياً
لإلنخفاض وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرة.
تستند المجموعة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد
للمجموعة التي تتوزع عليها الموجودات الفردية .تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات .يتم إحتساب معدل النمو طويل
األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.
بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً لم تعد
موجودة أو قد إنخفضت .عند وجود مثل هذه المؤشر تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد .ويتم رد خسائر
اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد
خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم اإلعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.

م -الزكاة
يتم احتساب مخصص الزكاة بتاريخ قائمة المركز المالى الموحدة وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .ويدرج
المخصص الناتج ضمن قائمة األرباح أوالخسائر الموحدة .يتم اثبات مطلوبات الزكاة االضافية عن السنوات السابقة إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط
الزكوية عن سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها اصدار الربوط النهائية.

ن -منافع الموظفين
تقدم المجموعة خطة مزايا محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في أنظمة المملكة
العربية السعودية .يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح أوالخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة والرصيد المقابل يضاف إلى لألرباح المبقاة من خالل قائمة
الدخل الشامل الموحدة في الفترة الي حدثت فيها.
ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترات الحقة ،ويتم اإلعتراف بالتكاليف والمصاريف المتعلقة بخطط المنافع
المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة
س -االعتراف بااليرادات
تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقديم الخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة المجموعة مع االخذ بعين االعتبار
شروط الدفع المحددة تعاقدياً .يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات.
يتم إثبات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى المجموعة وعندما تتحقق معايير
محددة لكل من أنشطة المجموعة كما هو موضح أدناه.
تعترف المجموعة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15باستخدام نموذج الخمس الخطوات التالية:
اخلطوة  :1حتديد العقد مع العميل.

يُع ّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقو ًقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير لكل عقد التي يجب
الوفاء بها.

اخلطوة  :2حتديد التزامات األداء.

التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

اخلطوة  :3حتديد سعر املعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو الخدمات التي ُوعد بها
العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.

اخلطوة  :4تخصيص سعر املعاملة

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ
يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.

اخلطوة  :5اإلعتراف باإليرادات

تحقق المجموعة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي ُوعد بها
العميل بموجب العقد.

ع -الخدمات التعليمية
يتم االعتراف بااليرادات عند تأدية الخدمات التعليمية للطالب المسجلين بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي بعد الخصومات
واالعفاءات .كما تتحقق االيرادات األخرى عند تقديم الخدمات ذات العالقة.

ف -توزيعات األرباح
تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في المجموعة.

ص -ربحية السهم
تقوم المجموعة بعرض معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو الخسارة
العائدة إلى المساهمين العاديين في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .يتم تحديد ربحية السهم المخفضة
بخصم الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة مخصوماً منها األسهم المملوكة المحتفظ بها لتأثير
كافة األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تتكون من أوراق الدفع القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين ،إن وجدت.

ق -المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك المعامالت ،أما الموجودات والمطلوبات
ذات الطبيعة النقدية المحددة بالعمالت األجنبية فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي الموحدة ،وتدرج
خسائر أو أرباح فروقات أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للفترة الجارية.

ر -اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب ،ينطوي أو ال ينطوي على عقد إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه .يتم تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان الوفاء
بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق محدد صراحة في الترتيب.
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ش -الشركة كمستأجر
إن عقود اإليجار التمويلى التي تنقل إلى المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء اإليجار يتم رسملتها
عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع دفعات اإليجار بين
النفقات التمويلية وتخفيض في إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام .يتم اإلعتراف نفقات التمويل في التكاليف
التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .
يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ،ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تحصل على الملكية في
نهاية فترة اإليجار ،يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما أقصر.
إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي .يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ت -المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل بشكل جوهري إلى عقود إيجار تشغيلية .يتم
إضافة التكاليف المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر واإلعتراف بها على مدى فترة اإليجار
بنفس األساس كإيرادات إيجار .يتم اإلعتراف باإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة التي تحققت فيها.

ث -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون للمجموعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب تدفق
خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها .عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خالل خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال ،وعندما يكون مالئماً
والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام .يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

خ -االلتزامات المحتملة
هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة
ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للمجموعة ،أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام .في حال
عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإنه ال يدرج ضمن المطلوبات المحتملة وإنما يفصح عنه في القوائم المالية الموحدة.

ذ -التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل اإليرادات
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى .تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل من قبل صانعي القرارات
التشغيلية للمجموعة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.

ض -االدوات المالية
1-1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
عند االثبات األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل – استثمارات في أدوات الدين ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل – استثمارات في أدوات حقوق الملكية ،أو بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل 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.
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 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة
يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 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.
عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل .يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وفقاً لما تم بيانه أعاله ،يتم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات األولي ،يحق للمجموعة أن
تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل  ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ
بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس األولي للموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة،
بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،زائداً تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشكل مباشر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو اخلسارة
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ،وتشمل أي فائدة
أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة
المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة.يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية
واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات يف أدوات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية ،وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم إثباتها ضمن الربح
أو الخسارة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل .وعند التوقف عن اإلثبات ،فإن
األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو
الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات األرباح
والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل وال يتم إعادة تصنيفها أبدًا إلى الربح أو الخسارة.

2-2االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.
يتم قياس مخصصات الخسائر على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية :وهي الخسائر االئتمانية التي تنتج من
جميع أحداث التع ّثر المحتمل عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن
المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير ،بما في ذلك
معلومات النظرة المستقبلية.
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غ -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد
(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية
المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

ظ -الموجودات المالية المنخفضة قيمتها ائتماني ًا
تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل منخفضة القيمة ائتمانياً .يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة ائتمان ًيا عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير ضار على
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.

أأ -عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.

5 55التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن
أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات المخاطر الجوهرية التي
قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مدرجة أدناه .تستند المجموعة في تقديراتها على
المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .إن الظروف الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية ،قد تتغير بسبب التغيرات في السوق
أو الظروف الخارجة عن سيطرة الشركة .يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.

6 66خطط المزايا المحددة
يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية .يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات
مختلفة والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت
الوفيات .نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن إلتزام المزايا المحدد شديد التأثر بالتغيرات فى هذه اإلفتراضات
تتم مراجعة جميع اإلفتراضات فى تاريخ كل تقرير.
إن معدل الخصم هو المعامل األكثر عرضة للتغيرات .وعند تحديد معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت الفائدة لسندات الشركات
بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام مكافأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصنيف ( )AAأو أعلى ،كما تم تحديده بواسطة وكالة تصنيف معتمدة دولياً لتتوافق
مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددة .يتم مراجعة السندات األساسية للتأكد من جودتها .يتم حذف تلك التي لها فروقات إئتمان مفرطة من تحليل
السندات التي يعتمد عليها معدل الخصم ،على أساس أنها ال تمثل سندات جودة عالية .يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات لدول محددة .ال تتغير
جداول الوفيات إال على فترات زمنية استجابة للتغيرات السكانية .وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات إلى معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل
بالنسبة لدول محددة.
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7 77ممتلكات ومعدات
أراضي

معدات وأجهزة
مباني وإنشاءات
كهربائية

وسائل نقل
وانتقال

أثاث
ومفروشات

مشروعات تحت
التنفيذ

اإلجمالى

التكلفة
كما يف  1أغسطس 2017م

177,190,872

178,079,149

25,682,076

19,295,320

37,216,975

132.590.472

570,054,864

اضافات خالل السنة

--

1,659,982

5,836,237

--

4,145,020

51,496,324

63,137,563

محول من مشروعات حتت التنفيذ

--

68,748,144

--

--

--

()68,748,144

--

محول من أصول مؤجرة متويلي ًا

--

--

--

10,251,296

--

--

10,251,296

كما يف  31يوليو 2018م

177,190,872

248,487,275

31,518,313

29,546,616

41,361,995

115,338,652

643,443,723

اضافات خالل الفترة

--

1.100.289

982.066

--

1.749.634

13.635.529

17.467.518

محول من مشروعات حتت التنفيذ

--

48.472.669

536.533

--

--

))49,009,202

--

كما يف  31يناير 2019م

177,190,872

298.060.233

33.036.912

29.546.616

43.111.629

79.964.979

660.911.241

كما يف 1أغسطس 2017م

--

25,283,400

19,461,424

18,312,663

25,569,844

--

88,627,331

احململ للسنة

--

5,668,881

3,254,506

702,208

3,811,777

--

13,437,372

اهالكات محولة من أصول مؤجرة
متويلي ًا

--

--

--

7,536,342

--

--

7,536,342

كما يف  31يوليو 2018م

--

30,952,281

22,715,930

26,551,213

29,381,621

--

109,601,045

احململ للفترة

--

3.506.859

2.112.279

548.382

1.770.639

--

7.938.159

كما يف  31يناير 2019م

--

34.459.140

24.828.209

27.099.595

31.152.260

--

117.539.204

كما يف  31يناير 2019م

177.190.872

263.601.093

8.208.703

2.447.021

11.959.369

79.964.979

543.372.037

كما يف  31يوليو 2018م

177,190,872

217,534,994

8,802,383

2,995,403

11,980,374

115,338,652

533,842,678

كما يف  31يوليو 2017م

177,190,872

152,795,749

6,220,652

982,657

11,647,131

132,590,472

481,427,533

االهالك املتراكم

صايف القيمة الدفترية

كما في  31يناير 2019م و  31يوليو  2018توجد بعض األراضي والمباني البالغ قيمتها  180,9مليون ريال سعودي (2017م 184,5 :مليون ريال سعودي)
كضمان مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم (.)13
تتضمن الممتلكات والمعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه وتمثل
هذه األراضي ٪60من مساحة أراضي مدارس الرواد بمجمع االزدهار .وقد بلغت صافي القيمة الدفترية لتلك المباني  36.8مليون ريال سعودي .وتقضي
اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في  ٪30من أي مباني أو توسعات تقوم بها المجموعة على هذه األراضي المستأجرة .وعليه فقد أدرجت
كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  47.9مليون ريال سعودي بما فيها حصة جمعية البر بالرياض البالغة
 14مليون ريال سعودي وذلك على اعتبار أن المجموعة تكبدت هذه التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد.
تبلغ القيمة اإليجارية المستحقة لجمعية البر بمبلغ  2,5مليون ريال سعودى والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ 3.8مليون ريال سعودي.
ينتهي عقد اإليجار مع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ 1451/12/30هـ وتستهلك هذه المباني على العمر اإلنتاجي المتوقع والبالغ  50سنة
والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى المتوفرة لديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم
مع ظروف واحتياجات النشاط.
قامت المجموعة برسملة تكلفة االقتراض بمبلغ  2.1مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م و  8,5مليون ريال سعودي خالل
السنة المنتهية في  31يوليو 2018م وذلك بمتوسط معدل الرسملة البالغ  ٪5.74سنوياً (السنة المنتهية في  31يوليو 2017م 6,23 :مليون ريال سعودي).
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8 88أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلى
أ -تتمثل األصول المستأجرة بعقد ايجار تمويلي في قيمة حافالت مستأجرة من أحد الموردين المحليين ،ويمنح هذا العقد المجموعة
الحق في تملك هذه الحافالت في نهاية عقد اإليجار وبعد سداد كامل دفعات اإليجار دون أي مبالغ إضافية ،وتظهر حركة هذه األصول
عن السنة كما يلي:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الرصيد في بداية السنة

--

10,251,296

10.251.296

التكلفة
إضافات خالل السنة

--

--

--

محول الى ممتلكات ومعدات

--

()10,251,296

--

الرصيد في نهاية السنة

--

--

10.251.296

الرصيد في بداية السنة

--

7.497.036

5.534.219

استنفاذ السنة

--

39,306

1.962.817

محول الى ممتلكات ومعدات

--

()7,536,342

--

الرصيد في نهاية السنة

--

--

7.497.036

صافي القيمة الدفترية

--

--

2.754.260

مجمع االستنفاذ

صايف القيمة الدفترية

ب -بلغ صافي مطلوبات عقود التأجير التمويلي للفترة المنتهية في  31يناير 2019م و السنة المنتهية في  31يوليو 2018م مبلغ ال شيء
ريال سعودي ( 31يوليو 2017م 617.239 :ريال سعودي) أدرجت كمطلوبات ضمن قائمة المركز المالي الموحدة.
تم عرض صافي التزامات اإليجار التمويلي في القوائم المالية الموحدة كما يلي:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الجزء المتداول ضمن بنود االلتزامات المتداولة

--

--

577.842

الجزء غير المتداول ضمن بنود االلتزامات غير المتداولة

--

--

39.397

--

--

617.239

9 99أصول غير ملموسة
الشهرة

اإلجمالى

في  31يوليو 2017م

376.399.169

376.399.169

في  31يوليو 2018م

376.399.169

376.399.169

يف  31يناير 2019م

376.399.169

376.399.169

تتمثل الشهرة في قيمة الزيادة الشركات المندمجة والمستحوذ عليها عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة.
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 -9أصول غير ملموسة  -تتمة
تم توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة على النحو التالي:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

مدارس الرواد فرع الروابي

28.413.273

28.413.273

28.413.273

مدارس الرواد فرع المنصورة

2.519.151

2.519.151

2.519.151

مدارس الرواد فرع اشبيليا

7.479.000

7.479.000

7.479.000

مدارس النخبة فرع الخرج

8.846.495

8.846.495

8.846.495

مدارس الرواد فرع الروضة

33,091,250

33,091,250

33,091,250

مدارس الفكر األهلية

14,100,000

14,100,000

14,100,000

مدارس الشرق األوسط العالمية

66,600,000

66,600,000

66,600,000

مدارس السليمانية العالمية األهلية

14,000,000

14,000,000

14,000,000

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

53,375,000

53,375,000

53,375,000

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

60,575,000

60,575,000

60,575,000

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400.000

87.400.000

87.400.000

376.399.169

376.399.169

376.399.169

اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة
القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد.
تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في الصناعات ذات الصلة،
وهي تستند إلى بيانات تاريخية من مصادر خارجية وداخلية.
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

بالنسبة المئوية

 31يناير 2019م

معدل الخصم

12.5

12.5

12.5

معدل النمو

3

3

3

اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعدها .تم تحديد معدل النمو النهائي بنا ًء على تقدير
اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل للربح قبل الفوائد واالستهالك ،وذلك بما يتفق مع االفتراضات التي قد ينتهجها المشارك في
السوق.
الحساسية للتغير في اإلفتراضات
تعتقد االدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية من شأنه أن يتسبب في أن تتغير قيمة الشهرة بشكل جوهري عن قيمتها
القابلة لالسترداد.
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1 110النقد وما في حكمه
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

نقد لدى البنوك

23,648,008

7,610,134

26.201.515

ودائع قصيرة اآلجل

--

2,267,318

--

نقد بالصندوق

514,492

293.567

212,535

32,069

--

105.416

24,194,569

10,171,019

26,519,466

استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

*

* تستثمر المجموعة الفوائض النقدیة المتوفرة لديها في صنادیق استثماریة تديرها بنوك محلیة.

1 111ذمم مدينة
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

ذمم أولياء األمور

38,985,870

58,912,436

50.111.186

الهبوط في أرصدة الذمم المدينة

()6,091,488

()3,991,488

()2.554.261

32,894,382

54,920,948

47.556.925

فيما يلي الحركة على الهبوط في أرصدة الذمم المدينة خالل الفترة  /السنة
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

رصيد أول الفترة  /السنة

3,991,488

2,554,261

6.568.963

المكون خالل الفترة  /السنة

2,100,000

1,469,573

496.445

المستخدم خالل الفترة  /السنة

--

()32,346

()4.511.147

6,091,488

3,991,488

2.554.261

1 112دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

مصروفات مدفوعة مقدماً

18,192,309

24,507,438

21,210,942

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

1,514,405

2,912,235

5,377,173

سلف وعهد موظفين

4,657,672

2,666,203

2,565,113

منح حكومية مستحقة

470,574

960,597

1,032,996

خطابات ضمان

243,750

203,750

222,500

أرصدة مدينة أخرى

8,563,355

2,221,900

668,666

33,642,065

33,472,123

31,077,390
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1 113قروض طويلة األجل
تتمثل القروض طويلة األجل فيما يلي:
قرض وزارة المالية
131113قرض بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م حصلت المجموعة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي
 19.03مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة .يتم سداد التسهيل على
عشرة أقساط سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية يستحق اخر قسط للقرض بتاريخ  10يونيو 2027م .وقد
تم منح هذا التسهيل بدون هامش ربح أو عمولة.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي بمبلغ  1.36مليون ريال سعودى واألرض الواقعة بحي السالم بمبلغ 20.099
مليون ريال سعودى.
وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل الفترة  /السنة:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

19.038.000

19.038.000

19.038.000

المتحصالت خالل الفترة  /السنة

--

--

--

المسدد خالل الفترة  /السنة

()1.903.800

--

--

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

17.134.200

19.038.000

19.038.000

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

17.134.200

19.038.000

19.038.000

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

()3,596,477

()4,190,382

()4.761.444

مصاريف تمويلية عن الفترة  /السنة

308.832

593,905

571.062

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

()3.287.645

()3,596,477

()4.190.382

القيمة الحالية للقروض في نهاية الفترة  /السنة

13.846.555

15,441,523

14.847.618

إجمالي القروض في نهاية الفترة  /السنة
يخصم :مصروفات متويلية مؤجلة

وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من البنوك المحلية خالل الفترة  /السنة:
13بتاريخ  2ذو القعدة 1435هـ الموافق  28أغسطس 2014م أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1113
بإجمالي قيمة  80مليون ريال سعودي لتمويل  ٪80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية استخدمت المجموعة منه مبلغ  68,7مليون ريال
سعودي  -يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك
يستحق أخر قسط للقرض بتاريخ  28فبراير 2019م -تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على
االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذا التسهيل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قيمة التمويل وكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة النخبة التعليمية (الشركة التابعة) وضمانات
عينية تتمثل في افراغ صك أرض مجمع المنصورة وأرض المبنى اإلداري لفرع الروابي.
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 -13قروض طويلة األجل  -تتمة
13بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1113
بإجمالي قيمة 140مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي أشبيليا .يتم سداد التسهيل
على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بسنتين من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك يستحق اخر قسط للقرض بتاريخ
 31يوليو  2023م .تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية
(السايبور) زائد ًا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للمجموعة .باإلضافة إلى اإلبقاء على رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا
(لدى نفس البنك الممول).
13بتاريخ  17ذو الحجة 1436هـ الموافق  30سبتمبر 2015م أبرمت المجموعة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك
1113
المحلية المؤرخة في 28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 29.6مليون ريال سعودي.
لتمويل  ٪80من شراء المبنى االداري بطريق عثمان بن عفان بحي االزدهار .يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية على  5سنوات
ويستحق اخر قسط بتاريخ  30سبتمبر  2020م.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للمجموعة باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة وما عليها البالغ قيمتها 37
مليون ريال سعودى.
131113بتاريخ  9شعبان 1437هـ الموافق  16مايو 2016م أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ
إجمالي 30مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت المجموعة منه  15مليون ريال سعودي ويتم السداد بعد  6أشهر من
تاريخ الحصول على التسهيل ويستحق اخر قسط بتاريخ  22يوليو  2019م.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للمجموعة بمبلغ  30مليون ريال سعودى.
131113بتاريخ  9جمادي األخر 1438هـ الموافق  8مارس 2017م أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية
بمبلغ إجمالي 20مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت المجموعة منه  20مليون ريال سعودي بتاريخ  16ربيع األخر
 1440هـ الموافق  24ديسمبر  2018م ويتم السداد بعد  6أشهر من تاريخ الحصول على التسهيل.
وفيما يلي بيان بحركة القروض من البنوك المحلية كما في:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

188,152,905

165,457,977

180.804.616

تمويل تم الحصول عليه خالل الفترة  /السنة

35.579.220

60,672,934

53.873.791

المسدد خالل الفترة  /السنة

()48,152,698

()37,978,006

()69.220.430

إجمالي القروض طويلة األجل

175.579.427

188,152,905

165.457.977

تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي الموحدة كما في:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

*

81.929.286

71,538,900

37.415.928

الجزء الغير المتداول من قروض طويل

األجل*

107.496.696

132.055.528

142.889.667

189.425.982

203.594.428

180.305.595

*يتضمن قرض وزارة المالية (إيضاح )1-13
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1 114إيرادات منح حكومية مؤجلة
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الرصيد في أول الفترة  /السنة

3,596,477

4,190,382

4.761.444

إضافات خالل الفترة  /السنة (إيضاح )23

()308.832

()593,905

()571.062

3.287.645

3,596,477

4.190.382

الجزء المتداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة

591,940

617,661

593.905

الجزء الغير متداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة

2,695,705

2,978,816

3.596.477

1 115مستحقات وارصدة دائنة أخرى
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

توزيعات أرباح مستحقة

30,000,000

0

47,683,635

مصروفات تمويل مستحقة

3,616,724

7,312,878

8,476,564

3,905,485

7,232,121

5,488,485

مستحقات عاملين

1,771,354

2,227,129

3,883,914

مصروفات مستحقة

1,090,422

927,481

477,620

ايجارات مستحقة

1,007,042

3,361,136

--

--

2,209,407

--

5,020,399

4,700,802

1,199,288

46,411,426

27,970,954

67,209,506

تأمينات أعمال

محتجزة*

أعمال مقاوالت مستحقة

*

أخرى

* يتمثل رصيد تأمينات األعمال المحتجزة في ضمان تنفيذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة (طرف ذو عالقة) مقابل تنفيذ مجمع أشبيليا بمبلغ
 3,905,485ريال سعودي ( 31يوليو 2018م 7.232.121 :ريال سعودي) باإلضافة الي اعمال مقاوالت مستحقة بمبلغ صفر ( 31يوليو 2018م 2.209.407 :ريال سعودي).

1 116مخصص الزكاة
أ -قدمت المجموعة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والدخل عن السنة المنتهية في  31يوليو 2018م وسددت الزكاة المستحقة بموجبه .وقد
حصلت على الربط اآللي حتى  31يوليو 2018م ومازالت بانتظار الربط النهائي.
ب -تتمثل حركة مخصص الزكاة خالل الفترة كما يلي:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

1.528.164

2,232,241

2,246,919

المكون خالل الفترة  /السنة

689.132

1.527.688

2.232.241

المسدد خالل الفترة  /السنة

()1.527.618

()2.239.198

()1,773,924

تسويات

-

7.433

()472.995

689.678

1.528.164

2,232,241

رصيد أول الفترة  /السنة
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1 117منافع الموظفين
لدى المجموعة خطة مكافآت محددة بعد انتهاء الخدمة طبقا لقانون العمل السعودى .وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية
وسنوات خدمتهم المتراكمة ،كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.
يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ
المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.
حركة منافع الموظفين المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة:
 31يناير2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

رصيد أول الفترة  /السنة

32,051,100

39.404.800

35.410.000

تكلفة الخدمة الحالية

1,887,800

4.433.800

4.318.100

تكلفة الفائدة

573,200

969.400

879.500

المسدد خالل الفترة  /السنة

()2,126,290

()15.158.700

()3.982.600

خسائر االلتزامات االكتوارية مدرجة بقائمة الدخل الشامل الموحدة

253,025

2.401.800

2.779.800

32,638,835

32.051.100

39.404.800

فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
 31يناير2019م

 31يوليو 2018م

معدل الخصم

٪4.10

٪4.10

عدل الزيادة السنوية للرواتب
ُم َّ

٪1.5

٪1.5

معدل تضخم اآلسعار

٪2

٪2

من شأن التغيير المحتمل المعقول في أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى أن يؤثر على مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين بالمبالغ التالية:
 31يوليو 2018م

 31يناير2019م
زيادة ()٪ 1

نقص ()٪ 1

زيادة ()٪ 1

نقص ()٪ 1

معدل الخصم

31.167.500

33.865.800

30,784,200

33,433,100

عدل الزيادة السنوية للرواتب
ُم َّ

33.886.700

31.138.900

33,453,600

30,756,100

تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون ممثال للتغير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أنه من غير المرجح أن تحدث التغيرات في
اإلفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
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1 118رأس المال
يبلغ رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع  400مليون ريال سعودي كما في  31يناير 2019م ( 31يوليو 2018م و 31يوليو 2017م 216,406 :مليون ريال
سعودي على التوالي) مقسماً الى 40مليون سهم ( 31يوليو 2018م و 31يوليو 2017م 21,640,600 :سهم على التوالي) قيمة كل سهم  10ريال سعودي
موزع بين المساهمين كما يلى- :
 31يناير 2019م
االسـ ــم

 31يوليو 2018م
رأس المال

نسبة
المساهمة

عدد االسهم

رأس المال

نسبة
المساهمة

عدد االسهم

38.00٪

شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

15.200.000

152.000.000

38.00٪

15.200.000

152.000.000

شركة رزم القابضة

11.368.310

113.683.100

28.42٪

11.368.310

113.683.100

28.42٪

د .احمد بن ناصر بن حماد المتعب

8.640.000

86.400.000

٪21.60

5.760.000

57.600.000

14.40٪

خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

--

--

--

2.880.000

28.800.000

7.20٪

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

10.744.680

2.69٪

1.074.468

10.744.680

2.69٪

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

818.886

8.188.860

2.05٪

818.886

8.188.860

2.05٪

عبدالعزيز سالم الرويس

634.265

6.342.650

1.59٪

634.265

6.342.650

1.59٪

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

4.972.870

1.24٪

497.287

4.972.870

1.24٪

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

960.000

9.600.000

٪2.4

384.000

3.840.000

0.96٪

لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب

--

--

--

384.000

3.840.000

0.96٪

شركة مشيرة السعودية المحدودة

379.241

3.792.410

0.95٪

379.241

3.792.410

0.95٪

منال بنت طارق القصبي

297.776

2.977.760

0.74٪

297.776

2.977.760

0.74٪

هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن

--

--

--

192.000

1.920.000

0.48٪

خالد بن بداح بن عبداهلل البداح

77.632

776.320

0,19٪

77.632

776.320

0,19٪

محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

38.816

388.160

10 ,0٪

38.816

388.160

10 ,0٪

رابعة عبداهلل القاسم

13.319

133.190

0.03٪

13.319

133.190

0.03٪

40.000.000

400.000.000

%100

40.000.000

400.000.000

%100

18عالوة إصدار:
1118
بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية والتي انعقدت في  2ذو الحجة 1436هـ والموافق  15سبتمبر 2015م تمت الموافقة على زيادة
رأس مال الشركة بقيمة  74.4مليون ريال سعودي وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة قدرها  7.4مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10ريال
سعودي للسهم الواحد وعالوة اصدار قدرها  28.17ريال سعودي للسهم الواحد ،على أن تؤول الزيادة لصالح الشركاء في شركة مجمع مدارس
جرير األهلية للبنين والبنات.

1 119اإلحتياطي النظامي

وفقاً للنظام األساس للمجموعة ونظام الشركات السعودي ،يتم تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية الى االحتياطي النظام حتى يصل هذا االحتياطي
الى  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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2 220اإليرادات
للفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير 2018م
(غير مراجعة)

إيرادات تشغيلية

152,604,097

154,413,159

إيراد اشتراك حافالت

5,305,231

4,955,300

157,909,328

159,368,459

2 221تكلفة اإليرادات
للفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير 2018م
(غير مراجعة)

رواتب وأجور ومزايا موظفين

78,716,009

78,784,717

ايجارات

13,219,233

13,990,406

اهالك وأستنفاذ

7,770,629

5,752,373

رسوم استقدام وتعقيب

2,670,672

3,133,275

مرافق عامة

3,468,297

2,455,823

مطبوعات وقرطاسية

2,320,645

2,256,032

مصروفات السيارات

1,521,661

1,107,945
835,192

إصالح وصيانة

1,416,841

رسوم األنشطة الطالبية

701,564

725,551

أخرى

814,021

1,211,907

112,619,572

110,253,221

2 222مصروفات عمومية وادارية
للفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير 2018م
(غير مراجعة)

رواتب الموظفين والفوائد األخرى

6,913,842

6,602,669

األتعاب المهنية

400,000

257,496

اهالك وأستنفاذ

167,530

167,044

مصاريف اتصاالت ونت

439,221

650,311

رسوم استقدام

158,765

31,270

مرافق عامة

97,273

70,975

أخرى

810,677

223,214

8,987,308

8,002,979
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2 223إيرادات أخرى
للفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير 2018م
(غير مراجعة)

إيجار المقاصف

1,340,474

1,168,465

اإليجارات

1,669,414

1,308,239

دروس مسائية إضافية

446,391

417,602

الحكومية*

896,762

962,213

حفالت

204,000

198,000

مبيعات الزي المدرسي

91,732

84,341

أخرى

659,954

95,198

5,308,727

4,234,058

المنح

(*) تتمثل المنح الحكومية فيما يلي:
للفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير 2018م
(غير مراجعة)

إعانات وزارة التربية والتعليم

566,130

562.502

إيراد منح حكومية

308,832

296,953

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

21,800

102,758

896,762

962,213

 تمنح إعانة وزارة التربية والتعليم للمجموعة سنوياً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذلك من
قبل الوزارة وأعداد الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.
  تمنح إعانة صندوق تنمية الموارد البشرية (الصندوق) وفقاً لالتفاقية المبرمة بين المجموعة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب
الشهري لمدة معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.

2 224ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربحية للفترة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة .إن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى المجموعة أي أدوات مخفضة.
للفترة الستة أشهر المنتهية في
 31يناير 2019م

 31يناير 2018م
(غير مراجعة)

ربح الفترة

33,278,241

40,962,502

المتوسط المرجح لعدد األسهم

40.000.000

40.000.000

0.83

1.02
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2 225األدوات المالية
25الموجودات المالية
2225
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة:
ذمم مدينة

32,894,382

54,920,948

47,556,925

النقد ومافي حكمه

24.194.569

10,171,019

26,519,466

إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

57,088,951

65.091.967

74,076391

25المطلوبات المالية
2225
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

مطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة:
قروض

189.425.982

203.594.428

ذمم دائنة

1,314,757

3,598,171

إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

190.740.739

207.192.599

الجزء المتداول من المطلوبات المالية

83.244.043

75.137.071

الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية

107.496.696

132.055.528

إجمالي المطلوبات المالية

190.740.739

207.192.599

إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفتریة.

2 226اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

االلتزامات التعاقدية للموردين

--

20,178

103,603

خطاب ضمان الغير مغطاه

760,000

--

--

االرتباطات الرأسمالية – مشروعات تحت التنفيذ

2,000,000

11,200,000

21.896.397

2,760,000

11.220.178

22.000.000
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2 227ادارة مخاطر األدوات المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر السوق
 مخاطر االئتمان
 مخاطر السيولة
تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية عندما يكون
مالئما من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.

أ -مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم على دخل المجموعة أو
قيمة مقتنياتها من األدوات المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحسين العائد.

ب -مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن معظم معامالت المجموعة هي
بالريـال السعودي.
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر .وبنا ًء على خبرتها ,وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية
ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبيا في المدى المتوسط.

ج -مخاطر سعر العموالت (الفوائد)
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سوق أسعار الفائدة.
تع ُرض المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق أسعار الفوائد يعود أساساً إلى القروض .إن القروض الصادرة بمعدالت متغيرة تعرض المجموعة للتغير
في التدفقات النقدية نتيجة للتغير في أسعار الفائدة.
إن تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

قروض بمعدالت فائدة متغيرة

175,579,427

188,152,905

165,457,977

قروض بمعدالت فائدة ثابتة

13,846,555

15,441,523

14,847,618

د -حساسية سعر الفائدة
إن التغيير المعقول المحتمل ل  100نقطة أساس ألسعار الفائدة بتاريخ التقارير المالية كان من شأنه زيادة (انخفاض) األرباح أوالخسائر بالمبالغ
الموضحة أدناه .ويفترض التحليل أن جميع المتغيرات األخرى ،ال سيما أسعار صرف العمالت األجنبية ،تظل ثابتة
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -27ادارة مخاطر األدوات المالية  -تتمة
قائمة الدخل
تخفيض  100نقطة

زيادة  100نقطة
 31يناير 2019م
قروض بمعدالت فائدة متغيرة

1.755.794

()1.755.794

التغيرات في التدفقات النقدية

1.755.794

()1.755.794
قائمة الدخل

زيادة  100نقطة

تخفيض  100نقطة

 31يوليو 2018م
قروض بمعدالت فائدة متغيرة

1.881.529

()1.881.529

التغيرات في التدفقات النقدية

1.881.529

()1.881.529

ال يوجد تأثير على قائمة حقوق الملكية.

هـ -مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من
النقد وما في حكمه ،الذمم المدينة.
تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصی لمخاطر االئتمان.
قامت الشركة بتطبيق األسلوب المبسط لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ولم ينتج عنه أختالف جوهرى .

و -النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع .تقوم المجموعة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم.

ز -ذمم مدينة
يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية الغير متأخرة عن التحصيل أو تتضمن إحتمالية تحصيل منخفضة عن طريق قياس القدرة المالية والتاريخ
االئتماني للعمالء ،مع مراعاة أرصدة العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري .تعترف
المجموعة بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل األموال من العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في االعتبار شطب الديون
المستحقة .تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.

ح -مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبات في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليم نقد
أو أصل مالي آخر.إن منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها دون تكبد
خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية ،االلتزامات الحالية والمستقبلية
والنفقات التشغيلية والرأسمالية .إضافة إلى ذلك ،تراقب المجموعة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع موجوداتها
المالية ومطلوباتها المالية.
تسعى المجموعة باستمرار إلى اإلتزام بإلتزاماتها القانونية بما في ذلك أي إلتزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.
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 -27ادارة مخاطر األدوات المالية  -تتمة
فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:
أقل من سنة

من سنة إلى  5سنوات

أكثر من  5سنوات

القيمة الدفترية

كما يف  31يناير 2019م
قروض

81,929,286

101,831,249

5.665.447

189.425.982

ذمم دائنة

1,314,757

--

--

1,314,757

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

46,411,426

--

--

46,411,426

129.655.469

101,831,249

5.665.447

237.152.165

كما يف  31يوليو 2018م
قروض

71.538.900

123.858.795

8.196.733

203.594.428

ذمم دائنة

3.598.171

--

--

3.598.171

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

27.970.954

--

--

27.970.954

103.108.025

123.858.795

8.196.733

235.163.553

كما يف  31يوليو 2017م
قروض

37.415.928

135.008.239

7.881.428

180.305.595

ذمم دائنة

4.364.803

--

--

4.364.803

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

67.209.506

--

--

67.209.506

108.990.237

135.008.239

7.881.428

251.879.904

إن سياسة المجموعة هى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي
لألعمال .تراقب المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية .يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا
النقد وما في حكمه.
فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة في نهاية الفترة  /السنة:
 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

قروض

189,425,982

203.594.428

النقد وما في حكمه

()24,194,569

()10,171,019

صافي الدين

165,231,413

193.423.409

إجمالي حقوق الملكية

698,038,513

725,013,299

نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

٪24

٪26

يطرح:

285

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

2 228األطراف ذات العالقة
تعاملت المجموعة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد .فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة
د .أحمد بن ناصر المتعب
شركة القصبى للمقاوالت

المحدودة*

 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

طبيعة المعاملة

مساهم وعضو مجلس إدارة

عقود إيجار

3.838.130

7.691.750

مساهم بالشركة

خدمات مقاوالت

10.215.476

36.502.082

ولقد بلغت األرصدة عن المعامالت أعاله مايلي:

د .أحمد بن ناصر المتعب
شركة القصبى للمقاوالت

المحدودة*

 31يناير 2019م

 31يوليو 2018م

3,237,487

38,855

3.676.592

9.212.301

* تم تصنيف الرصيد المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ 3.676.592ريال سعودي كما يلي:
( )3.905.485ريال سعودي قيمة الـ  ٪5ضمان حسن التنفيذ .

 229.229ريال سعودي دفعة مقدمة -صنفت ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى.

تعويضات اإلدارة العليا
تشمل اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة .إن التعویضات المدفوعة أو المستحقة إلى اإلدارة العلیا عن خدمات الموظفین مبینة أدناه:
عن الستة أشهر المنتهية فى  31يناير
2019م

2018م
(غير مراجعة)

الرواتب والتعویضات

2,094,840

1,862,340

مكافأة نهاية الخدمة ومزایا موظفین

915,051

318,598

3,009,891

2,180,938

2 229التقارير القطاعية
تتركز إيرادات المجموعة البالغة  157,9مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية وهي تمثل  ٪100من إجمالي إيرادات الفترة المالية المنتهية في
 31يناير 2019م (الفترة المالية المنتهية في  31يناير 2018م  159.4:مليون ريال سعودي) وبالتالي فإن كافة موجودات ومطلوبات المجموعة مخصصة
لقطاع الدراسة.
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3 330شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالى

كما هو مبين في (إيضاح )2تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالى .عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية على
أساس المعايير الدولية للتقرير المالى ،قامت المجموعة بتعديل المبالغ المدرجة سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المعايير المحاسبية السابقة) .فيما يلي الجداول وااليضاحات التي
تبين األثر على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة نتيجة التحول من تطبيق المعايير المحاسبية السابقة إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى.
303330تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في  31يوليو 2018م
األرصدة وفق ًا للمعايير السعودية
السابقة

أثر التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي

األرصدة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

أصول غير ملموسة

533.842.678

--

376.399.169

مجموع الموجودات غير المتداولة

910.241.847

موجودات متداولة
النقد ومافي حكمه

10.171.019

مخزون

--

--

--

533.842.678

376.399.169

910.241.847
10.171.019

1.492.815

--

33.472.123

--

مجموع الموجودات

1.010.298.752

--

1.010.298.752

حقوق امللكية
رأس المال

400.000.000

--

400.000.000

15.288.380

--

15.288.380

721.006.335

4.006.964

725.013.299

الجزء الغير متداول من قروض طويل األجل

132.055.528

--

132.055.528

إيرادات منح حكومية مؤجلة

2.978.816

--

2.978.816

()4.006.964

32.051.100

ذمم مدينة

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

عالوه اصدار

إحتياطي نظامي

أرباح مبقاه

مجموع حقوق الملكية

--

54.920.948

--

100.056.905

--

209.594.000

4.006.964

96.123.955

1.492.815

54.920.948

33.472.123

100.056.905

209.594.000

100,130.919

مطلوبات غير متداولة

منافع الموظفين (أ)

36.058.064

مجموع المطلوبات غير متداولة

171.092.408

()4.006.964

71,538,900

---

167.085.444

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويل األجل
إيرادات مستلمة مقدماّ

12.907.304

ذمم دائنة

3.598.171

--

27.970.954

--

إيرادات منح حكومية مؤجلة

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة

مستحق إلى أطرف ذات عالقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

--

617.661

--

1.528.164
38.855

--

118.200.009

--

()4.006.964

289.292.417
1.010.298.752
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--

71,538,900

12.907.304
3.598.171

617.661

27.970.954
1.528.164
38.855

118.200.009
285.285.453

1.010.298.752
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 -30شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالى  -تتمة
30تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في 1أغسطس 2017م (تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي)
3330
األرصدة وفق ًا للمعايير السعودية
السابقة

أثر التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي

األرصدة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلى
أصول غير ملموسة

--

481.427.533

--

2.754.260

--

376.399.169

481.427.533
2.754.260
376.399.169

مجموع الموجودات غير المتداولة

860.580.962

--

860.580.962

النقد ومافي حكمه

26.519.466

--

26.519.466

47.556.925

--

108.734.837

--

موجودات متداولة
مخزون

ذمم مدينة

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

3.581.056

مجموع الموجودات

حقوق امللكية
رأس المال

216.406.000

إحتياطي نظامي

أرباح مبقاه

مجموع حقوق الملكية

--

31.077.390
969.315.799

عالوه اصدار

--

--

--

209.594.000

--

174.148.807

()1,278,799

--

40.635.142

()1,278,799

640.783.949

3.581.056
47.556.925
31.077.390
108.734.837
969.315.799
216.406.000
209.594.000
40.635.142
172.870.008
639.505.150

مطلوبات غير متداولة
الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي

39.397

--

39.397

الجزء الغير متداول من قروض طويل األجل

142.889.667

--

142.889.667

إيرادات منح حكومية مؤجلة

3.596.477

--

3.596.477

منافع الموظفين (أ)

38.126.001

1,278,799

39.404.800

مجموع المطلوبات غير متداولة

1,278,799

184.651.542

185.930.341

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويل األجل
إيرادات مستلمة مقدماّ
ذمم دائنة

إيرادات منح حكومية مؤجلة

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة

الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
مستحق إلى أطرف ذات عالقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

37.415.928

--

37.415.928

24.093.481

--

24.093.481

--

4.364.803

--

593.905

--

67.209.506
2.232.241

--

7.392.602

--

143.880.308

--

--

577.842

1,278,799

328.531.850

--

969.315.799
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4.364.803
593.905
67.209.506
2.232.241
577.842
7.392.602
143.880.308
329.810.649
969.315.799

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -30شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالى  -تتمة
30تسوية قائمة الربح أو الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م
3330
المعايير المحاسبية
السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية للتقرير
المالي

اإليرادات

159,368,459

--

159,368,459

تكلفة اإليرادات

()110,253,221

--

()110,253,221

مجمل الربح

49.115.238

--

49.115.238

مصروفات عمومية وإدارية

()8,002,979

()8,002,979

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

()798,179

--

()798,179

إيرادات أخرى

4.234.058

--

4.234.058

ربح التشغيل

44.548.138

--

44.548.138

تكاليف تمويل

()2.818.076

--

()2.818.076

صافي ربح الفترة قبل الزكاة

41.730.062

--

41.730.062

الزكاة

()767.560

--

()767.560

صافي ربح الفترة

40,962,502

--

40,962,502

ربحية السهم:
ً
ربحية السهم األساسية والمخفضة وفقا لربح الفترة العائد إلى
المساهمين في المجموعة

1,02

--

1,02

30تسويات الدخل الشامل لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2018م
3330
المعايير المحاسبية
السابقة
صافي ربح الفترة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي

المعايير الدولية
للتقرير المالي

40,962,502

--

(خسائر) إكتوارية من إعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة للموظفين
اجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح والخسارة

--

()1,200,900

()1,200,900

--

()1,200,900

()1,200,900

اجمالي الدخل الشامل للفترة

40,962,502

()1,200,900

39,761,602

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

40,962,502

30مالحظات توضيحية
3330
1-1منافع العاملين
وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تقوم الشركة باحتساب التزام مكافأة نهاية الخدمة
للعاملين على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .وفقاً للمعايير
الدولية للتقرير المالى المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،يتم احتساب التكاليف المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين على أساس التقييم
االكتواري باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة .إن الفروقات في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقريرالمالى المعتمدة في المملكة العربية السعودية في تاريخ التحول تم اإلعتراف بها
مقابل األرباح المبقاة.
2-2في  31يناير 2018م ال يوجد اختالف جوهرى بين عرض قائمة التدفقات النقدية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  31يناير 2019م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

3 331عقود اإليجار التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي .ان عقود اإليجارات لفترات أولية يمتد من سنة واحدة إلى  18سنة مع خيار تجديد العقد بعد انتهاء فترة عقد
اإليجار ،وقد بلغ الحد األدنى للقيم اإليجارية السنوية لها وفقاً للعقد المشار إليه مبلغ  112.3مليون ريال سعودي (2017م 118.3 :مليون ريال سعودي).
في  31يناير بلغ مجموع التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية ما يلي:
 31يناير  2019م

 31يوليو  2018م

أقل من سنة

6.000.000

12.000.000

من سنة إلى خمس سنوات

32.490.000

32.490.000

أكثر من خمس سنوات

73.892.005

73.892.005

اإلجمالي

112.382.0055

118.382.005

3 332إعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار بالنيابة عن مجلس اإلدارة بواسطة الرئيس التنفيذي بتاريخ  2رمضان 1440هـ الموافق  7مايو 2019م.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة

عن السنة المنتهية في  31يوليو 2018م
مع تقرير المراجع المستقل
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

2018م

إيضاح

2017م

األصول
أصول متداولـة
النقد وما في حكمه

()4

10.171.019

26.519.466

ذمم مدينة

()5

54.920.948

47.556.925

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6

33.472.123

31.077.390

مخزون كتب وأدوات مكتبية

1.492.815

3.581.056

إجمالي األصول المتداولة

100.056.905

108.734.837

أصول غير متداولة
ممتلكات ومعدات ،صافي

()8

418.504.026

مشروعات تحت التنفيذ

()9

115.338.652

(10ــ أ)

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

()11

الشهرة
إجمالي األصول غير المتداولة
إجمالي األصول

348.837.061
132.590.472

--

2.754.260

376.399.169

376.399.169

910.241.847

860.580.962

1.010.298.752

969.315.799

االلتزامات وحقوق امللكية
التزامات متداولـة
إيرادات مستلمة مقدماً

()12

12.907.304

24,093,481

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()13

27.970.954

67.209.506

()161-

617.661

593.905

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

()167-

71.538.900

37.415.928

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

()17

617.661

593.905

3.598.171

4.364.803

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل (قرض وزارة المالية)

موردون ومقاولون
الجزء المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي
مستحق الى أطرف ذات عالقة
مخصص الزكاة

--

617.239

( 10ــ ب)
()1-7

38.855

7.392.602

()14

1.528.164

2.232.241

118.817.670

144.513.610

إجمالي االلتزامات المتداولة
التزامات غير متداولة
الجزء الغير متداول من تمويل طويل االجل ( قرض وزارة المالية)

()161-

14.823.862

14,253,713

الجزء الغير متداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

()167-

116.614.005

128.042.049

الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

()17

2.978.816

3.596.477

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

()15

36.058.064

38.126.001

إجمالي االلتزامات غير المتداولة

170.474.747

184,018,240

إجمالي االلتزامات

289.292.417

328.531.850

حقوق امللكية
رأس المال

()1

400.000.000

216.406.000

عالوة اصدار

()1

209.594.000

209.594.000

احتياطي نظامي

()18

15.288.380

40.635.142

أرباح مبقاه

96.123.955

174.148.807

إجمالي حقوق الملكية

721.006.335

640.783.949

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

1.010.298.752

969.315.799

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)
إيضاح

2018م

اإليرادات

()19

325.186.830

338.289.839

تكلفة اإليرادات

()20

()224.179.136

()220.719.985

منح وإعانات حكومية

()21

1.693.802

1.397.633

102.701.496

118.967.487

مصروفات إدارية وعمومية

()22

()19.601.678

()19.538.849

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

()11

--

()2.089.073

83.099.818

97.339.565

5.891.091

6.138.976

مصروفات التمويل

()4.983.402

()7.334.315

صافي الربح قبل الزكاة

84.007.507

96.144.226

مخصص الزكاة

()14

()1.527.688

()2.232.241

تسويات زكوية

()14

()7.433

472.995

82.472.386

94.384.980

مجمل الربح

ربح التشغيل
إيرادات أخرى ،بالصافي

()23

صافي ربح السنة

2017م

ربحية السهم من:
صافي الربح

()24

3.32

3.80

ربح التشغيل

()24

4.12

4.78

اإليرادات األخرى

()24

0.23

0.24

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)
 2017م

 2018م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
84.007.507

96.144.226

صافى ربح السنة قبل الزكاة
استهالك واالستنفاذ

13.476.678

14.749.236

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

--

2.089.073

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.469.573

496.445

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

--

135.870

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

13.090.806

7.500.528

112.044.564

121.115.378

تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

التغييرات يف األصول وااللتزامات التشغيلية
ذمم مدينة

()8.833.596

()14.912.884

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()2.394.733

7.128.380

المخزون

2.088.241

()162.861

موردون ومقاولون
إيرادات مستلمة مقدماً

()766.632

()777.331

()11.186.177

()2.601.821

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()39.238.552

()12.944.874

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()7.353.747

()2.703.906

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()15.158.743

()3.982.645

الزكاة المدفوعة

()2.239.198

()1.773.924

صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

26.961.427

88.383.512

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

()11.641.239

مدفوعات لشراء مشروعات تحت التنفيذ

()51.496.324

()58.533.006

()7.843.127

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()63.137.563

()66.376.133

محصل من تمويل طويل األجل

60.672.934

53.873.791

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()617.239

()715.407

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

()2.250.000

--

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()37.978.006

()69.220.430

صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية

19.827.689

()16.062.046

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل السنة

()16.348.447

5.945.333

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

26.519.466

20.574.133

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

10.171.019

26.519.466

2018م

2017م

خالل السنة نشأت المعامالت غير النقدية التالية:
محول من مشروعات تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات

()68.748.144

()19,855,650

توزيعات أرباح غير مدفوعة

--

10.820.309

محول من أصول مستأجرة الى ممتلكات ومعدات

2.714.954

--

زيادة رأس المال من أرباح مرحلة واحتياطي نظامي

183.594.000

--

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

296

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

رأس المال

عالوة االصدار

احتياطي نظامي

أرباح مبقاه

اإلجمالي

الرصيد يف  1أغسطس
2016م

216.406.000

209.594.000

31.196.644

100.022.634

557.219.278

صايف ربح العام

--

--

--

94.384.980

94.384.980

محول لالحتياطي النظامي

--

--

9.438.498

()9.438.498

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()10.820.309

()10.820.309

الرصيد يف  31يوليو 2017م

216.406.000

209.594.000

40.635.142

174.148.807

640.783.949

الرصيد يف  1أغسطس
2017م

216.406.000

209.594.000

40.635.142

174.148.807

640.783.949

زيادة رأس املال خالل السنة

183.594.000

--

()33.594.000

()150.000.000

--

صايف ربح العام

--

--

--

82.472.386

82.472.386

محول لالحتياطي النظامي

--

--

8.247.238

()8.247.238

--

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

--

--

--

()2.250.000

()2.250.000

الرصيد يف  31يوليو 2018م

400.000.000

209.594.000

15.288.380

96.123.955

721.006.335

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

1 11التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة عطاء التعليمية (الشركة) هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010186435بتاريخ  10ربيع األول 1424هـ الموافق  11مايو 2003م ،كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/71ق) بتاريخ  10ربيع األول 1431هـ الموافق  24فبراير 2010م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية والعالمية ،رياض األطفال ،ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة الرياض بموجب
التراخيص الممنوحة من وزارة التربية والتعليم .وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة للشركة بموجب السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز
التدريب على الحاسب اآللي.
تزاول الشركة نشاطها من خالل فروعها وهي كما يلي:
رقم السجل التجاري

اسم الفرع
مدارس الرواد (فرع االزدهار)

1010362199

مدراس الرواد (فرع الروابي)

1010275978

مدارس الرواد (فرع المنصورة)

1010397500

مدارس الشرق األوسط العالمية

1010192541

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

1010250798

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

1010352008

مدارس السليمانية العالمية األهلية

1010196919

مدارس الفكر األهلية

1010192540

مدارس الرواد االهلية فرع الروضة

1010203258

مدارس الرواد (فرع أشبيليا)

1010469726

فرع شركة عطاء للصيانة والتشغيل

1010452144

مدارس الرواد األهلية للبنات (مجمع إسكان البحرية – طريق الخرج)

1010369368

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من رأس المال بشكل مباشر وغير
مباشر (“يشار إليهم بـ “المجموعة”):
نسبة الملكية الفعلية
الشركة التابعة

الشكل القانوني

بلد التأسيس

كما في
 31يوليو 2017م

كما في
 31يوليو 2016م
٪100

شركة النخبة التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة الرواد للخدمات المساندة

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في تملك وإدارة المدارس لجميع المراحل من الروضة إلى الثانوي للبنين والبنات.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وعنوانها الرسمي كما يلي:
ص.ب 87527
الرياض 11652
المملكة العربية السعودية
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

 -1التنظيم واألنشطة الرئيسية  -تتمة







بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية والتي انعقدت في  2ذو الحجة 1436هـ والموافق  15سبتمبر 2015م تمت الموافقة على زيادة رأس مال
الشركة بقيمة  74.4مليون ريال سعودي وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة قدرها  7.4مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم
الواحد وعالوة اصدار قدرها  28.17ريال سعودي للسهم الواحد ،على أن تؤول الزيادة لصالح الشركاء في شركة مجمع مدارس جرير األهلية
للبنين والبنات ،كما قام د .أحمد المتعب (احد الشركاء بشركة مجمع مدارس جرير) بتحويل عدد  2.246.856سهماً من أسهمه في الشركة إلى
المساهمين اآلخرين بلغ اجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة  216.4مليون ريال سعودي (2016م 216.4 :مليون ريال سعودي) مقسم إلى 21.6
مليون سهم (2016م 21.6 :مليون سهم) قيمة كل سهم  10ريال سعودي.
بتاريخ  1ربيع أول  1438هـ الموافق  30نوفمبر 2016م ،قام عثمان بن طارق بن القصبي أحد المساهمين بالشركة بتحويل عدد  21,000سهماً
من أسهمه في الشركة إلى المساهم محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم وقد قام أيضا بتاريخ  11رمضان  1438هـ الموافق  5يونيو 2017م،
بتحويل عدد  42,000سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهم خالد بن بداح بن عبداهلل البداح .حيث بلغ اجمالي رأس مال الشركة بعد التحويل
 216.4مليون ريال سعودي مقسم إلى  21.6مليون سهم قيمة كل سهم  10ريال سعودي.
َ
بتاريخ  4شعبان  1438هـ الموافق  30أبريل 2017م ،قام مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود للموهبة
و االبداع أحد المساهمين بالشركة بتحويل عدد  8,223,438سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهم شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة.
بتاريخ 13رمضان1439هـ الموافق 28مايو2018م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من  216,406,000ريال الى
 400,000,000ريال,وتتم الزيادة لرأس المال عن طريق تحويل مبلغ  150,000,000ريال من األرباح المرحلة ومبلغ  33,594,000ريال من
االحتياطي النظامي وقد تم تعديل السجل التجاري للشركة بذلك.
االسـ ــم

عدد االسهم

رأس المال

نسبة المساهمة

شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

15.200.000

152.000.000

38.00٪

شركة رزم القابضة

11.368.310

113.683.100

28.42٪

د .احمد بن ناصر بن حماد المتعب

5.760.000

57.600.000

14.40٪

خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

2.880.000

28.800.000

7.20٪

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

10.744.680

2.69٪

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

818.886

8.188.860

2.05٪

عبدالعزيز سالم الرويس

634.265

6.342.650

1.59٪

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

4.972.870

1.24٪

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

384.000

3.840.000

0.96٪

لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب

384.000

3.840.000

0.96٪

شركة مشيرة السعودية المحدودة

379.241

3.792.410

0.95٪

منال بنت طارق القصبي

297.776

2.977.760

0.74٪

هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن

192.000

1.920.000

0.48٪

خالد بن بداح بن عبداهلل البداح

77.632

776.320

0,19٪

محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

38.816

388.160

10 ,0٪

رابعة عبداهلل القاسم

13.319

133.190

0.03٪

40.000.000

400.000.000

100.00٪
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

2 22أسس اإلعداد
أ -المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

ب -أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

ج -أسس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31يوليو 2018م .تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس
فترة التقرير.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية
للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها .وعند تقييم السيطرة ،تؤخذ باالعتبار حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي .يتم
توحيد الشركات التابعة من تاريخ االستحواذ (التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة) ويتم االستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة.
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات يتم
استبعادها بالكامل .كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

د -عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

هـ -استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب اعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة
المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على
المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
االنخفاض في قيمة الشهرة
تقوم إدارة المجموعة سنويا بتقييم الشهرة لتحديد ما اذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة ويتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة اذا كانت اعلى
من القيمة القابلة لالسترداد (القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام ايهما أعلى) ،أية خسائر نتيجة انخفاض
قيمة الشهرة يتم تحميلها على قائمة الدخل وال يمكن ردها الحقا.
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للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
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3 33السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.

أ -النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

ب -ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة «ذمم أولياء األمور» بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها .ويتم تكوين مخصص
بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة .ويتم شطب الديون المعدومة
عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل ،وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها
سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

ج -المخزون
يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل .ويتم تحديد التكلفة
على أساس طريقة المتوسط المرجح .وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون إلى حالته
الراهنة .تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال ومصروفات البيع
والتوزيع .ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

د -ممتلكات ومعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء
األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات
وإعدادها لالستخدامات المحدد لها.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات .ويتم قيد جميع النفقات
األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أو القيمة المتبقية
مختلفة عن تلك المقدر سابقاً.

هـ -مشروعات تحت التنفيذ
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ،وتتضمن تلك التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز األصل إلي الحالة التي يتم تشغيله
بها وفي الغرض الذي أُنشئ من أجله .ويتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وأن تكون صالحة للغرض
التي أنشأت من أجله.

و -أصول مستأجرة بعقود إيجار تمويلي
تتم المحاسبة عن األصول التي يتم استئجارها بموجب عقود ايجار تمويلي وذلك بواسطة تسجيل األصل وااللتزام المتعلق به .يتم تحديد المبالغ على
أساس القيمة العادلة لألصول أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع األعباء المالية على الفترة المحاسبية بحيث يكون
هناك معدل خصم دوري ثابت على االلتزام غير المسدد.
يتم استنفاد األصول المستأجرة بعقود ايجار تمويلي على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة لها أيهما أقل ما لم يتأكد بشكل مناسب أنه
سيتم الحصول على ملكية األصل في نهاية فترة اإليجار .يتم تحميل االستنفاد باستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة
لهذه األصول والتي تتمثل في حافالت للنقل المدرسي تستهلك على فترة  5سنوات.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ز -اندماج األعمال (عمليات الشراء)
يتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات المقتناه ،وأداة حقوق الملكية الصادرة
والمطلوبات المتكبدة أو المفترض تحملها في تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء .ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة
للتحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال بالقيم العادلة بتاريخ الشراء .التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي تزيد
على حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناه القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة ،يتم تصنيفها كشـهرة .وإذا كانت
تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناه أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء ،يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم العادلة للموجودات المقتناة
غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها الدفترية.

ح -الشهرة
تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها .وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

ط -االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل
قيمتها القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى .يتم
تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية
وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم الحقاً عكس خسارة
االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي
تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة
الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل.

ي -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل .ويتم احتساب هذا االلتزام على
أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

ك -تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
 وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
 يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها
 إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او لشروط الدفع المحددة تعاقدياً .ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة ادناه قبل تحقق
االيرادات.
إيرادات الخدمات التعليمية
يتم اثبات اإليرادات عند اكتمال أداء الخدمات التعليمية والخدمات األخرى ذات الصلة.
المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية .وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين ،يتم إدراج المنحة
كدخل بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة .هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز
المالي في بند مستقل وتبوب ضمن اإليراد ات المؤجلة.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ل -عقود اإليجار التشغيلية
يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار ويتم اثبات حوافز
عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

م -الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الدخل للفترة الجارية .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في السنة التي يتم
فيها إصدار الربوط النهائية.

ن -الذمم الدانئة التجارية والمستحقات
يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها مستقب ً
ال للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

س -القروض وتكلفة االقتراض
يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من
مبلغ القرض االصلي ،ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء أصول مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري جميع
األنشطة الالزمة إلعداد األصول المؤهلة لالستخدام المحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

ع -المصروفات
يتم تبويب المصروفات المرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي للمجموعة وتقديم خدماتها ضمن تكاليف النشاط وتبوب المصروفات والتكاليف األخرى
باستثناء أعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية أو مصروفات تسويق حسب طبيعتها ويتم اجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة االيرادات
ومصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية عند اللزوم على أساس ثابت.

ف -االحتياطي النظامي
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،على الشركة تحويل ما نسبته  ٪10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي  ٪30من
رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

ص -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل
أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

ق -توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.
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4 44النقد وما في حكمه
2018م

2017م

7.610.134

26.201.515

--

105.416

ودائع ألجل

2.267.318

--

نقد بالصندوق

293.567

212.535

10,171,019

26.519.466

نقد لدى البنوك
استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

*

*تستثمر الشركة الفوائض النقدية المتوفرة لديها في صناديق استثمارية تديرها بنوك محلية .

5 55ذمم مدينة
2018م

2017م

ذمم أولياء األمور

58,912,436

50.111.186

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()3,991,488

()2.554.261

54,920,948

47.556.925

تتمثل حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في  31يوليو فيما يلي:
2018م

2017م

الرصيد في بداية السنة

2,554,261

6.568.963

مكون خالل السنة

1,469,573

496.445

ديون معدومة خالل السنة

()32,346

()4.511.147

3,991,488

2.554.261

6 66مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
2018م

2017م

مصروفات مدفوعة مقدماً

24,507,438

21.210.942

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

2,258,080

5.377.173

سلف وعهد موظفين

2.666.203

2.565.113

منح حكومية مستحقة

960.597

1.032.996

تأمين خطابات ضمان

203.750

222.500

أرصدة مدينة أخرى

2.876.055

668.666

33.472.123

31.077.390
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7 77أطراف ذات عالقة
تتعامل الشركة في سياق معامالتها االعتيادية مع بعض المساهمين حيث تقوم الشركة بإبرام عقود مقاوالت وايجارات تشغيلية معهم وتتم هذه المعامالت
وفقاً للشروط المحددة مع األطراف ذات العالقة والمعتمدة من اإلدارة ،وفيما يلي بيان بقيمة المعامالت التي تمت خالل السنة واألرصدة الناتجة عن
المعامالت للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م:
7-777المستحق إلى أطراف ذو عالقة
حجم التعامل
طبيعة العالقة
مساهم وعضو مجلس
إدارة

د .أحمد بن ناصر
المتعب

الرصيد

طبيعة التعامالت
عقود ايجار
تشغيلية

2018م

2017م

7.691.750

2,703,905

2018م
38.855

7.392.602

38.855

7.392.602

حجم التعامل
طبيعة العالقة
شركة القصبي
للمقاوالت المحدودة

*

مساهم بالشركة

2017م

الرصيد

طبيعة التعامالت

خدمات مقاوالت

2018م

2017م

2018م

2017م

36.502.082

4.482.035

9.212.301

2.498.039

* تم تصنيف الرصيد المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ  9.212.301ريال سعودي كما يلي:

( )7,232,121ريال سعودي قيمة الـ %5ضمان حسن التنفيذ ومبلغ ( )2.209.407ريال سعودي مصروفات مستحقة للقصبي صنفت ضمن المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى
إيضاح (.)13
 229.227ريال سعودي دفعة مقدمة  -صنفت ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى إيضاح ()6
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8 88ممتلكات ومعدات ،صافي
2018
أراضي

مباني وإنشاءات

معدات وأجهزة
كهربائية

2017م
وسائل نقل
وانتقال

أثاث ومفروشات

اإلجمالي

اإلجمالي

التكلفـة
يف  31يوليو2017م

177,190,872

178,079,149

25,682,076

19,295,320

37,216,975

437,464,392

411.349.945

إضافات خالل السنة

--

1,659,982

5,836,237

--

4,145,020

11,641,239

7.843.127

محول من مشروعات حتت
التنفيذ

--

68,748,144

--

--

--

68,748,144

19.855.650

محول من أصول مستأجرة
بعقود ايجار متويلي

--

--

--

10,251,296

--

10,251,296

استبعادات خالل السنة

--

--

--

--

--

--

()1.584.330

يف  31يوليو 2018م

177,190,872

248,487,275

31,518,313

29,546,616

41,361,995

528,105,071

437.464.392

--

مجمع اإلهالك
يف  31يوليو 2017م

--

25,283,400

19,461,424

18,312,663

25,569,844

88,627,331

--

--

7,536,342

--

7,536,342

استهالك السنة

--

5,668,881

3,254,506

702,208

3,811,777

13,437,372

12.786.419

استبعادات خالل السنة

--

--

--

--

--

--

()1.448.460

يف  31يوليو 2018م

--

30,952,281

22,715,930

26,551,213

29,381,621

109,601,045

88.627.331

يف  31يوليو2018م

177,190,872

217,534,994

8,802,383

2,995,403

11,980,374

418,504,026

يف  31يوليو 2017م

177,190,872

152,795,749

6,220,652

982,657

11,647,131

		 --

محول من أصول مستأجرة
بعقود ايجار متويلي

77.289.372
--

صافى القيمة الدفترية
348.837.061

 1-88-888كما في  31يوليو  2018توجد بعض األراضي والمباني البالغ قيمتها  184,5مليون ريال سعودي (2017م 184,5 :مليون ريال سعودي) كضمان
مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم (.)16
تتضمن الممتلكات والمعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه وتمثل
هذه األراضي ٪60من مساحة أراضي مدارس الرواد بمجمع االزدهار .وقد بلغت صافي القيمة الدفترية لتلك المباني  36.7مليون ريال سعودي .وتقضي
اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في  ٪30من أي مباني أو توسعات تقوم بها الشركة على هذه األراضي المستأجرة .وعليه فقد أدرجت
كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  47.3مليون ريال سعودي بما فيها حصة جمعية البر بالرياض البالغة
 14مليون ريال سعودي وذلك على اعتبار أن الشركة تكبدت هذه التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد.
تبلغ القيمة اإليجارية المستحقة لكل من جمعية البر والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ 3.8مليون ريال سعودي لكل منهم.
ينتهي عقد اإليجار مع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ 1451/12/30هـ وتستهلك هذه المباني على العمر اإلنتاجي المتوقع والبالغ  50سنة
والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى المتوفرة لديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم
مع ظروف واحتياجات النشاط.
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 -8ممتلكات ومعدات ،صافي  -تتمة
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  22شعبان 1439هـ الموافق  8مايو  2018م بناء على تقارير فنية لألعمار اإلنتاجية بتعديل نسب االهالك للمباني ووسائل
النقل ،وذلك كما يلي:
أوال :المباني:
البيان

قبل التعديل
33.33
7.478.772

األعمار اإلنتاجية
مبلغ االهالك

بعد التعديل
50
5.668.881

ثانيا :وسائل النقل:
البيان

قبل التعديل
5
1.517.894

األعمار اإلنتاجية
مبلغ االهالك

بعد التعديل
10
702.208

9 99مشروعات تحت التنفيذ
الرصيد في أول السنة

اإلضافات خالل السنة

2018م

2017م

132,590,472

93.913.116

58.533.006

51,496,324

محول إلى ممتلكات ومعدات

()19.855.650

()68,748,144

الرصيد في نهاية السنة

132.590.472

115,338,652

يتمثل الرصيد القائم في  31يوليو 2018م بصفة أساسية في أعمال اإلنشاءات للمجمع التعليمي الجديد بإشبيليا والذي تم التعاقد على إنشاؤه مع شركة
القصبي للمقاوالت (طرف ذو عالقة).

1 110أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي
أ -تتمثل األصول المستأجرة بعقد ايجار تمويلي في قيمة حافالت مستأجرة من أحد الموردين المحليين ،ويمنح هذا العقد الشركة الحق في
تملك هذه الحافالت في نهاية عقد اإليجار وبعد سداد كامل دفعات اإليجار دون أي مبالغ إضافية ،وتظهر حركة هذه األصول عن الفترة كما يلي:
التكلفة
الرصيد في بداية السنة

إضافات خالل السنة

2018م

2017م

10,251,296

10.251.296

()10,251,296

--

--

محول الى ممتلكات ومعدات

الرصيد في نهاية السنة

--

10.251.296

7,497,036

5.534.219

مجمع االستنفاد

الرصيد في بداية السنة

استنفاد السنة

39,306

محول إلى ممتلكات ومعدات

()7,536,342

الرصيد في نهاية السنة

1.962.817

--

--

7.497.036

--

2.754.260

صافي القيمة الدفترية
في  31يوليو

--

ب -بلغ صافي مطلوبات عقود التأجير التمويلي للسنة المنتهية في  31يوليو 2018م ال شيء ريال سعودي (2017م 617.239 :ريال سعودي)
أدرجت كمطلوبات ضمن قائمة المركز المالي .وقد استحق هذا المبلغ على أقساط شهرية متساوية انتهت خالل يوليو 2018م.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

1 111الشهرة
تتمثل الشهرة في قيمة الزيادة الشركات المندمجة والمستحوذ عليها عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة.
كانت الحركة خالل السنة كاآلتي:
2018م
الرصيد في بداية السنة
االنخفاض في قيمة

الشهرة*

الرصيد في نهاية السنة

2017م

376.399.169

378.488.242

--

()2.089.073

376.399.169

376.399.169

* االنخفاض في قيمة الشهرة يعود الستبعاد الشهرة الناتجة عن اغالق مدارس النخبة فرع المصيف خالل العام السابق بقرار الشركاء بتاريخ  5فبراير 2017م.

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد كما يلي:
2018م

2017م

مدارس الرواد فرع الروابي

28.413.273

28.413.273

مدارس الرواد فرع المنصورة

2.519.151

2.519.151

مدارس الرواد فرع اشبيليا

7.479.000

7.479.000

مدارس النخبة فرع الخرج

8.846.495

8.846.495

مدارس الرواد فرع الروضة

33,091,250

33,091,250

مدارس الفكر األهلية

14,100,000

14,100,000

مدارس الشرق األوسط العالمية

66,600,000

66,600,000

مدارس السليمانية العالمية األهلية

14,000,000

14,000,000

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

53,375,000

53,375,000

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

60,575,000

60,575,000

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87,400,000

87.400.000

376.399.169

376.399.169

اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من
القيمة القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس
سنوات التالية لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية لمدة خمس سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من
اإلدارة.
وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في المستقبل.
وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:
 سعر الخصم ٪12.5
 معدل النمو ٪3

ً
مقدما
1 112إيرادات مستلمة

يمثل هذا الرصيد إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية المستلمة مقدماً عن العام الدراسي 2018م 2019/م.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

1 113مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2017م

2018م
توزيعات أرباح مستحقة

--

مصروفات تمويل مستحقة

7,312,878

8.476.564

7.232.121

5.488.485

مستحقات عاملين

2,227,129

3.883.914

مصروفات مستحقة

927.481

477.620

تأمينات أعمال

محتجزة*

ايجارات مستحقة
أعمال مقاوالت مستحقة

*

أخرى

47.683.635

3.361.136

--

2.209.407

--

4.700.802

1.199.288

27.970.954

67.209.506

* يتمثل رصيد تأمينات األعمال المحتجزة في ضمان تنفيذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة (طرف ذو عالقة) مقابل تنفيذ مجمع أشبيليا بمبلغ
 7.232.121ريال سعودي باإلضافة الي اعمال مقاوالت مستحقة بمبلغ  2.209.407ريال سعودي.

1 114الزكاة
أ -الموقف الزكوي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة المنتهية في  31يوليو 2017م وسددت الزكاة المستحقة بموجبه.
وقد حصلت على الربط اآللي حتى  31يوليو 2017م ومازالت بانتظار الربط النهائي.
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

صافي ربح السنة قبل الزكاة

84.007.507

96.144.226

تسويات على صافى الربح

14.560.379

7.996.973

صافي ربح السنة المعدل

98.567.886

104.141.199

إعفاء بنسبة %38

()37.460.334

()14.851.559

61.107.552

89.289.640

رأس المال المدفوع

400.000.000

216.406.000

عالوة إصدار

209.594.000

209.594.000

االحتياطي النظامي

7.041.142

31.196.644

أرباح مبقاه في بداية السنة

21.898.807

89.202.325

مخصصات

25.489.173

28.890.143

ممتلكات ومعدات

()418.504.026

()359.361.745

موجودات أخرى

()491.737.821

()508.989.641

تمويل طويل األجل

142.327.589

135.289.290

()42.783.584

()68.483.344

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

61.107.552

89.289.640

الزكاة المستحقة بواقع ٪2.5

1.527.688

2.232.241

صافي ربح السنة المعدل بعد اإلعفاء

المجموع

(أ)

(ب)
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

 -14الزكاة  -تتمة
ب -تم احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة (أرباح العام المعدلة) بعد استبعاد حصة شركة األبداع الوطني المتطورة للتجارة والمملوكة
بالكامل لوقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز والمعفاة من الزكاة  ،وذلك وفق ًا للقوائم المالية الموحدة
للشركة والذي كانت تفاصيله األساسية كما يلي:
ج -تتمثل حركة مخصص الزكاة في  31يوليو فيما يلي:
2018م

2017م

الرصيد في بداية السنة

2.232.241

2.246.919

مكون خالل السنة

1.527.688

2.232.241

المسدد

()2.239.198

()1.773.924

تسويات

7.433

()472.995

الرصيد في نهاية السنة

1.528.164

2.232.241

1 115مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2018م

2017م

الرصيد أول السنة

38,126,001

34.608.118

مكون خالل السنة

13,090,806

7.500.528

مسدد خالل السنة

()15,158,743

()3.982.645

الرصيد أخر السنة

36,058,064

38.126.001

1 116تمويل طويل األجل
16بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي  19.03مليون
1116
ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة  .يتم سداد التسهيل على عشرة أقساط
سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية  .وقد تم منح هذا التسهيل بدون هامش ربح أو عمولة.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي بمبلغ  1.371مليون ريال سعودي واألرض الواقعة بحي السالم بمبلغ
 20.099مليون ريال سعودي .وفيما يلي بيان حركة القرض الممنوح من وزارة المالية خالل السنة:
2018م

2017م

الرصيد في بداية السنة

19.038.000

19.038.000

المتحصالت خالل السنة

--

المسدد خالل السنة

--

--

الرصيد في نهاية السنة

--

19,038,000

19.038.000

19.038.000

19.038.000

وفيما يلي بيان القيمة احلالية للقروض املمنوحة من وزارة املالية:
إجمالي القروض في نهاية السنة
يخصم :مصروفات متويلية مؤجلة
الرصيد في بداية السنة

()4.190.382

استهالك مصاريف تمويلية مؤجلة عن السنة

()4.761.444

593.905

الرصيد في نهاية السنة

571.062

()3.596.477

القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة

()4.190.382

15.441.523

14.847.618
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
2018م

2017م

وقد تم عرض تلك القروض بالقوائم المالية كما يلي:
الجزء المتداول من القروض

617.661

593.905

الجزء غير متداول من القروض

14.823.862

14.253.713

15.441.523

14,847.618

16أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية حصلت بموجبها على تمويل طويل األجل في صيغة عقود بيع آجل بلغت
1116
قيمة األول مبلغ  34مليون ريال سعودي لتمويل شراء أرض بحي أشبيليا .وقد تم سداد التسهيل على  6أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح
المقدرة بسنتين .كما بلغت قيمة التسهيل الثاني مبلغ  28مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة الستكمال بناء
المجمع التعليمي بحي المنصورة  .استخدمت الشركة منه مبلغ  25.624.285ريال سعودي .وقد تم سداد التسهيل بالكامل.
تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا
نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا وأرض مجمع
المنصورة والمدرجة ضمن بند الموجودات الثابتة وقد بلغت صافي قيمتها الدفترية  103,8مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31
يوليو 2018م ( 31يوليو 2017م 104,9 :مليون ريال سعودي).
161116بتاريخ  2ذو القعدة 1435هـ الموافق  28أغسطس 2014م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
بإجمالي قيمة  80مليون ريال سعودي لتمويل  ٪80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية استخدمت الشركة منه مبلغ  68,7مليون ريال
سعودي  -يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك -
تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا
نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذا التسهيل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قيمة التمويل وكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة النخبة التعليمية (الشركة التابعة) وضمانات
عينية تتمثل في افراغ صك أرض مجمع االزدهار التعليمي بنات  .وأرض المبنى اإلداري لفرع الروابي.
161116بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
بإجمالي قيمة 140مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي أشبيليا  .يتم سداد التسهيل
على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بسنتين من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك .تم منح هذا التسهيل بهامش ربح
وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة  .باإلضافة إلى اإلبقاء على رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا (لدى
نفس البنك الممول).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
16بتاريخ  3رجب 1436هـ الموافق  22ابريل 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1116
المؤرخة في  28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 17مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء األرض المتاخمة لمجمع المنصورة وإعادة تأهيل
المباني المقامة عليها  ،وقد تم سداد التمويل بالكامل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة ،باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
16بتاريخ  17ذو الحجة 1436هـ الموافق  30سبتمبر 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك
1116
المحلية المؤرخة في 28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 29.600مليون ريال سعودي.
لتمويل  %80من شراء المبنى االداري بطريق عثمان بن عفان بحي االزدهار .يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة وما عليها البالغ قيمتها 37
مليون ريال سعودي.
16بتاريخ  9شعبان 1437هـ الموافق  16مايو 2016م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي
1116
30مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت الشركة منه  30مليون ريال ويتم السداد بعد  6اشهر من تاريخ الحصول
على التسهيل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة بمبلغ  30مليون ريال سعودي.
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويل األجل كما في:
2018م

2017م

الرصيد في بداية السنة

165.457.977

180.804.616

تمويل تم الحصول عليه خالل السنة

60.672.934

53.873.791

المسدد خالل السنة

()37.978.006

()69.220.430

إجمالي التمويل طويل األجل

188.152.905

165.457.977

تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي كما في:
2018م

2017م

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل  -االلتزامات المتداولة

71.538.900

37.415.928

تمويل طويل األجل  -االلتزامات غير المتداولة

116.614.005

128.042.049

188.152.905

165.457.977

312

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

1 117إيرادات مؤجلة «منح حكومية»
تتمثل إيرادات مؤجلة منح حكومية في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية للشركة والتي تم منح الشركة إعفاء من سداد تلك الفوائد (إيضاح .)1-16
2018م

2017م

الرصيد في بداية السنة

4.190.382

4.761.444

إيرادات منح حكومية عن السنة (إيضاح )21

()593.905

()571.062

الرصيد في نهاية السنة

3.596.477

4.190.382

تم عرض تفاصيل اإليرادات المؤجلة “ منح حكومية” في قائمة المركز المالي كما في:
2018م

2017م

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

617.661

593.905

الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

2.978.816

3.596.477

3.596.477

4.190.382

1 118احتياطي نظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي الى  ٪30من رأس المال.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

1 119اإليرادات
2018م

2017م

إيرادات رسوم دراسية

315,347,611

327.502.257

إيرادات اشتراك حافالت

9,839,219

10.787.582

325,186,830

338.289.839

2 220تكلفة اإليرادات
2018م

2017م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

158,998,109

151.878.319

إيجارات

29,631,051

28.618.846

استهالك واستنفاذ

13,142,575

14.503.153

مطبوعات وقرطاسيه

3.307.600

4.192.237

رسوم استقدام وتعقيب

7.215.437

4.365.459

مرافق عامة

3.779.851

4.523.726

مصروفات أنشطة طالبية

1.682.041

3.233.076

مصروفات صيانة ونظافة

1,748,826

2.372.076

مصروفات سيارات

1,946,767

2.930.261

أخرى

2,726,879

4.102.832

224.179.136

220.719.985
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

2 221منح وإعانات حكومية
2018م

2017م

إيرادات منح حكومية مؤجلة (إيضاح )17

593,905

571.062

إعانات وزارة التربية والتعليم

865,030

512.124

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

234,867

314.447

1,693,802

1.397.633

 تمنح إعانة وزارة التربية والتعليم للشركة سنوياً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذلك من قبل
الوزارة وأعداد الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.
ً
 تمنح إعانة صندوق تنمية الموارد البشرية (الصندوق) وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب الشهري
لمدة معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.

2 222مصروفات إدارية وعمومية
2018م

2017م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

15,156,112

16.209.098

أتعاب استشارية

902,620

1.610.159

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1,469,573

496.445

استهالك واستنفاذ

334.103

246.083

رسوم استقدام

183.904

123.302

مصروفات سفر وانتقال

25.224

34.357

مرافق عامة

152.479

86.724

أخرى

1.377.663

732.681

19.601.678

19.538.849

2 223إيرادات أخرى ،بالصافي
2018م

2017م

تأجير المقاصف

2.412.331

2.660.138

الحصص الدراسية اإلضافية المسائية

239.412

1.321.602

مبيعات زي مدرسي

262.136

398.693

حفالت

197.000

166.000
1.471.331

إيجارات

2.471.124

أرباح استثمارات

713

1.998

خسائر بيع ممتلكات ومعدات

--

()135.870

إيرادات أخرى

308.375

255.084

5.891.091

6.138.976
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

2 224ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في  31يوليو 2018م من صافي ربح السنة وربحية السهم من اإليرادات األخرى وربحية السهم من ربح التشغيل
على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة  24.8مليون سهم في  31يوليو 2018م ،بعد األخذ في االعتبار زيادة رأس المال
خالل السنة (للسنة المنتهية في  31يوليو 2017م 21.6 :مليون سهم).

2 225عقود اإليجار التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي .ان عقود اإليجارات لفترات أولية يمتد من سنة واحدة إلى  18سنة مع خيار تجديد العقد بعد انتهاء فترة عقد
اإليجار ،وقد بلغ الحد األدنى للقيم اإليجارية السنوية لها وفقاً للعقد المشار إليه مبلغ  112.3مليون ريال سعودي (2017م 118.3 :مليون ريال سعودي).
في  31يوليو بلغ مجموع التزامات الشركة بموجب عقود اإليجار التشغيلية ما يلي:
2018م

2017م

 1أغسطس 2018م –  30يونيو 2019م

6.000.000

12.000.000

 1يوليو 2019م –  30يونيو 2024م

32.490.000

32.490.000

 1يوليو 2024م –  30يونيو 2029م

35.186.670

35.186.670

 1يوليو 2029م –  30يونيو 2034م

38.705.335

38.705.335

اإلجمالي

112.382.005

118.382.005

2 226التقارير القطاعية
تتركز إيرادات المجموعة البالغة  325مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية ،والخدمات المتعلقة بها وهي تمثل  ٪100من إجمالي إيرادات السنة
المنتهية في  31يوليو 2018م (السنة المنتهية في  31يوليو 2017م  338:مليون ريال سعودي) وبالتالي فإن كافة أصول والتزامات الشركة مخصصة
لقطاع الدراسة.

2 227االرتباطات الرأسمالية
كما في  31يوليو 2018م لدى الشركة ارتباطات رأسمالية عن مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  11.2مليون ريال سعودي (2017م  22 :مليون ريال سعودي)
والخاصة بعقود انشاء مجمع المدارس بحي إشبيليا.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(ريال سعودي)

2 228األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمه ،ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى ،تمويل طويل األجل ،ذمم دائنة ،حسابات
دائنة أخرى.
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة
تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع .وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة
األخرى بصورة رئيسية من أولياء األمور وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية.
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي
والتدفقات النقدية للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون
بأسعار عمولة معومة .وتخضع جميع الديون والودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة .وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأيها أن
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى
كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة.
مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة
بصورة أساسية بالريال السعودي .ولذلك فإن مخاطر العمالت التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ
القياس .وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي
اإلدارة أن القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

2 229اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  1أكتوبر  2018م الموافق 21محرم  1440هـ.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
القوائم المالية الموحدة

عن السنة المنتهية في  31يوليو 2017م
مع تقرير مراجعي الحسابات
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)
إيضاح

2017م

2016م

األصول
أصول متداولـة
()4

26.519.466

20.574.133

النقد وما في حكمه
ذمم مدينة

()5

47.556.925

33.140.486

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6

31.077.390

38.205.770

مخزون كتب وأدوات مكتبية

3.581.056

3.418.195

إجمالي األصول المتداولة

108.734.837

95.338.584

348.837.061

334.060.573

132.590.472

93.913.116

أصول غير متداولة
()8

ممتلكات ،آالت ومعدات ،صافي

()9

مشروعات تحت التنفيذ

(10ــ أ)

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

()11

الشهرة
إجمالي األصول غير المتداولة
إجمالي األصول

2.754.260

4.717.077

376.399.169

378.488.242

860.580.962

811.179.008

969.315.799

906.517.592

االلتزامات وحقوق امللكية
التزامات متداولـة
إيرادات مستلمة مقدماً

()12

24.093.481

26.695.302

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()13

67.209.506

69.334.071

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

()167-

37.415.928

59.220.820

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

()17

593.905

571.062

4.364.803

5.142.134

577.842

785.816

مستحق الى أطرف ذات عالقة

()1-7

7.392.602

10.096.508

مخصص الزكاة

()14

2.232.241

2.246.919

143.880.308

174.092.632

الجزء الغير متداول من تمويل طويل االجل ( قرض وزارة المالية)

()161-

14.847.618

14.276.556

الجزء الغير متداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

()167-

128.042.049

121.583.796

الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

()17

3.596.477

4.190.382

39.397

546.830

38.126.001

34.608.118

إجمالي االلتزامات غير المتداولة

184.651.542

175.205.682

إجمالي االلتزامات

328.531.850

349.298.314

موردون ومقاولون
( 10ــ ب)

الجزء المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

إجمالي االلتزامات المتداولة
التزامات غير متداولة

( 10ــ ب)

الجزء غير المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

()15

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

حقوق امللكية
216.406.000

216.406.000

()1

رأس المال
عالوة اصدار

()1

209.594.000

209.594.000

احتياطي نظامي

()18

40.635.142

31.196.644

174.148.807

100.022.634

أرباح مبقاه
إجمالي حقوق الملكية

640.783.949

557.219.278

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

969.315.799

906.517.592

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)
إيضاح

للسنة المالية من 1
أغسطس 2016م حتى 31
يوليو  2017م

للفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

اإليرادات

()19

338.289.839

290.080.372

تكلفة اإليرادات

()20

()220.966.068

()190.123.475

منح وإعانات حكومية

()21

1.397.633

2.163.069

118.721.404

102.119.966

مصروفات إدارية وعمومية

()22

()19.292.766

()17.147.281

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

()11

()2.089.073

--

97.339.565

84.972.685

6.138.976

6.322.351

مصروفات التمويل

()7.334.315

()6.869.608

صافي الربح قبل الزكاة

96.144.226

84.425.428

مخصص الزكاة

()14

()2.232.241

()1.769.833

تسويات زكوية

()14

472.995

--

94.384.980

82.655.595

ربحية السهم من:
صافي الربح

()24

4.36

3.82

ربح التشغيل

()24

4.50

3.92

اإليرادات األخرى

()24

0.28

0.29

مجمل الربح

ربح التشغيل
()23

إيرادات أخرى ،بالصافي

صافي ربح السنة/الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)
للسنة المالية من  1أغسطس
2016م حتى  31يوليو  2017م

الفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
96.144.226

84.425.428

صافى ربح السنة  /الفترة قبل الزكاة
استهالك واالستنفاذ

14.749.236

14.232.073

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

2.089.073

--

تسويات لمطابقة صافي ربح السنة  /الفترة مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

496.445

627.504

خسائر استبعاد ممتلكات واالت ومعدات

135.870

--

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

7.500.528

6.601.010

121.115.378

105.886.015

التغييرات يف األصول وااللتزامات التشغيلية
ذمم مدينة

()14.912.884

()1.662.847

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

7.128.380

5.990

المخزون

()162.861

1.147.933

()777.331

إيرادات مستلمة مقدماً

()3.009.733

()2.601.821

()40.486.107

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()12.944.874

7.180.438

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()2.703.906

()7.008.164

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()3.982.645

()3.015.908

الزكاة المدفوعة

()1.773.924

()2.018.730

صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

88.383.512

57.018.887

موردون ومقاولون

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء ممتلكات واالت ومعدات

()7.843.127

()28.110.247

مدفوعات لشراء مشروعات تحت التنفيذ

()58.533.006

()62.717.491

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

()66.376.133

()90.827.738

محصل من تمويل طويل األجل

53.873.791

76.953.236

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()715.407

()2.282.926

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

--

()1.050.000

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()69.220.430

()27.260.081

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة التمويلية

()16.062.046

46.360.229

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل السنة  /الفترة

5.945.333

12.551.378

النقدية وما في حكمها في بداية السنة  /الفترة

20.574.133

8.022.755

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة  /الفترة

26.519.466

20.574.133

خالل العام /الفترة نشأت المعامالت غير النقدية التالية:
2017م
()19.855.650

محول من مشروعات تحت التنفيذ

10.820.309

توزيعات أرباح غير مدفوعة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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2016م
()3,824.655

53.000.000

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

أرباح مبقاه

اإلجمالي

رأس المال
الرصيد يف  30سبتمبر
2015م

216.406.000

209.594.000

22.931.084

79.682.599

528.613.683

صايف ربح الفترة

--

--

--

82.655.595

82.655.595

محول لالحتياطي النظامي

--

--

8.265.560

()8.265.560

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()53.000.000

()53.000.000

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

--

--

--

()1.050.000

()1.050.000

الرصيد يف  31يوليو 2016م

216.406.000

احتياطي نظامي

عالوة االصدار

31.196.644

209.594.000

100.022.634

557.219.278

الرصيد يف  1أغسطس
2016م

216.406.000

209.594.000

31.196.644

100.022.634

557.219.278

صايف ربح العام

--

--

--

94.384.980

94.384.980

محول لالحتياطي النظامي

--

--

9.438.498

()9.438.498

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()10.820.309

()10.820.309

الرصيد يف  31يوليو 2017م

216.406.000

209.594.000

40.635.142

174.148.807

640.783.949

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )30جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

1 11التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة عطاء التعليمية (الشركة) هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010186435بتاريخ  10ربيع األول 1424هـ الموافق  11مايو 2003م ،كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/71ق) بتاريخ  10ربيع األول 1431هـ الموافق  24فبراير 2010م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية والعالمية ،رياض األطفال ،ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة الرياض بموجب
التراخيص الممنوحة من وزارة التربية والتعليم .وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة للشركة بموجب السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز
التدريب على الحاسب اآللي.
تزاول الشركة نشاطها من خالل المجمعات التعليمية التالية (فروع) وهي كما يلي:
رقم السجل التجاري

اسم الفرع
مدارس الرواد (فرع االزدهار)

1010362199

مدراس الرواد (فرع الروابي)

1010275978

مدارس الرواد (فرع المنصورة)

1010397500

مدارس الشرق األوسط العالمية

1010192541

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

1010250798

مدارس الشرق األوسط الحديثة العالمية

1010352008

مدارس السليمانية العالمية األهلية

1010196919

مدارس الفكر األهلية

1010192540

مدارس جرير األهلية

1010203258

مدارس الرواد (فرع أشبيلية)

1010469726

مدارس الرواد األهلية للبنات (فرع الخرج)

1010369368

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من رأس المال بشكل مباشر وغير
مباشر (“يشار إليهم بـ “المجموعة”):
نسبة الملكية الفعلية
كما في  31يوليو 2017م

كما في  31يوليو 2016م

الشركة التابعة

الشكل القانوني

بلد التأسيس

شركة النخبة التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة العروبة العالمية للخدمات
التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة الرواد للخدمات المساندة

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في تملك وإدارة المدارس لجميع المراحل من الروضة إلى الثانوي للبنين والبنات.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وعنوانها الرسمي كما يلي:
ص.ب 87527
الرياض 11652
المملكة العربية السعودية
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

. -1التنظيم واألنشطة الرئيسية  -تتمة
بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية والتي انعقدت في  2ذو الحجة 1436هـ والموافق  15سبتمبر 2015م تمت الموافقة على زيادة رأس مال
الشركة بقيمة  74.4مليون ريال سعودي وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة قدرها  7.4مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد
وعالوة اصدار قدرها  28.17ريال سعودي للسهم الواحد ،على أن تؤول الزيادة لصالح الشركاء في شركة مجمع مدارس جرير األهلية للبنين والبنات،
كما قام د .أحمد المتعب (احد الشركاء بشركة مجمع مدارس جرير) بتحويل عدد  2.246.856سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهمين اآلخرين
بلغ اجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة  216.4مليون ريال سعودي (2016م 216.4 :مليون ريال سعودي) مقسم إلى  21.6مليون سهم (2016م21.6 :
مليون سهم) قيمة كل سهم  10ريال سعودي.
بتاريخ  1ربيع أول  1438هـ الموافق  30نوفمبر 2016م ،قام عثمان بن طارق بن القصبي أحد المساهمين بالشركة بتحويل عدد  21,000سهماً من
أسهمه في الشركة إلى المساهم محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم وقد قام أيضا بتاريخ  11رمضان  1438هـ الموافق  5يونيو 2017م ،بتحويل عدد
 42,000سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهم خالد بن بداح بن عبداهلل البداح .حيث بلغ اجمالي رأس مال الشركة بعد التحويل  216.4مليون ريال
سعودي مقسم إلى  21.6مليون سهم قيمة كل سهم  10ريال سعودي .موزع بين المساهمين كما في  31يوليو2017م على النحو التالي:
عدد االسهم

رأس المال

نسبة المساهمة

االسـ ــم
مؤسـسة وقف خادم الحرمـين الشـريفـين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع

8,223,428

82,234,280

٪38.00

شركة رزم القابضة

6,150,426

61,504,260

٪28.42

د .احمد بن ناصر بن حماد المتعب

3,116,246

31,162,464

٪14.40

خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

1,558,123

15,581,232

٪7.20

عثمان بن طارق القصبي

581,303

5,813,030

٪2.69

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

443,030

4,430,296

٪2.05

عبدالعزيز سالم الرويس

343,147

3,431,468

٪1.59

عبداهلل بن طارق القصبي

269,040

2,690,398

٪1.24

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

207,750

2,077,498

٪0.96

لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب

207,750

2,077,498

٪0.96

شركة مشيرة السعودية المحدودة

205,175

2,051,753

٪0.95

منال بنت طارق القصبي

161,101

1,611,014

٪0.74

هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن

103,875

1,038,749

٪0.48

خالد بن بداح بن عبداهلل البداح

42,000

420,000

٪0,19

محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

21,000

210,000

%0.10

رابعة عبداهلل القاسم

7,206

72,060

%0.03

21,640,600

216,406,000

٪100.00
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للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

2 22أسس اإلعداد
أ -المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

ب -أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
تم تغيير السنة المالية للشركة لتبدأ من أول شهر أغسطس وتنتهي في  31من شهر يوليو من كل سنة بموجب النظام األساسي المعدل للشركة بتاريخ
 22رمضان 1437هـ الموافق  27يونيو 2016م ،تمثل أرقام الفترة الحالية لقوائم الدخل و التدفقات النقدية و التغيرات في حقوق الملكية فترة اثنى
عشر شهراً من  1أغسطس 2016م حتى  31يوليو 2017م ،بينما تمثل أرقام المقارنة لتغطي فترة عشرة أشهر من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو
2016م ولذلك فهي غير قابلة للمقارنة.

ج -أسس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31يوليو 2017م .تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس
فترة التقرير.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية
للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها .وعند تقييم السيطرة ،تؤخذ باالعتبار حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي .يتم
توحيد الشركات التابعة من تاريخ االستحواذ (التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة) ويتم االستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة.
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات يتم
استبعادها بالكامل .كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

د -عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

هـ -استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب اعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في
فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً
على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
االنخفاض في قيمة الشهرة
تقوم إدارة المجموعة سنويا بتقييم الشهرة لتحديد ما اذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة ويتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة اذا كانت اعلى
من القيمة القابلة لالسترداد (القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام ايهما أعلى) ،أية خسائر نتيجة انخفاض
قيمة الشهرة يتم تحميلها على قائمة الدخل وال يمكن ردها الحقا.

327

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

3 33السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.

أ -النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

ب -ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة «ذمم أولياء األمور» بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها .ويتم تكوين مخصص
بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة .ويتم شطب الديون
المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل ،وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة
والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

ج -المخزون
يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل .ويتم تحديد
التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح .وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون
إلى حالته الراهنة .تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال
ومصروفات البيع والتوزيع .ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

د -ممتلكات ،آالت ومعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .تتضمن التكلفة النفقات
المباشرة القتناء األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال
تلك الموجودات وإعدادها لالستخدامات المحدد لها.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات .ويتم قيد جميع
النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

هـ -مشروعات تحت التنفيذ
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ،وتتضمن تلك التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز األصل إلي الحالة التي يتم تشغيله
بها وفي الغرض الذي أُنشئ من أجله .ويتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وأن تكون صالحة للغرض
التي أنشأت من أجله.

و -أصول مستأجرة بعقود إيجار تمويلي
تتم المحاسبة عن األصول التي يتم استئجارها بموجب عقود ايجار تمويلي وذلك بواسطة تسجيل األصل وااللتزام المتعلق به .يتم تحديد المبالغ على
أساس القيمة العادلة لألصول أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع األعباء المالية على الفترة المحاسبية بحيث يكون
هناك معدل خصم دوري ثابت على االلتزام غير المسدد.
يتم استنفاد األصول المستأجرة بعقود ايجار تمويلي على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة لها أيهما أقل ما لم يتأكد بشكل مناسب أنه
سيتم الحصول على ملكية األصل في نهاية فترة اإليجار .يتم تحميل االستنفاد باستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة
لهذه األصول والتي تتمثل في حافالت للنقل المدرسي تستهلك على فترة  5سنوات.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ز -اندماج األعمال (عمليات الشراء)
يتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات المقتناه ،وأداة حقوق الملكية الصادرة
والمطلوبات المتكبدة أو المفترض تحملها في تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء .ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة
للتحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال بالقيم العادلة بتاريخ الشراء .التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي
تزيد على حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناه القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة ،يتم تصنيفها كشـهرة .وإذا
كانت تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناه أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء ،يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم العادلة للموجودات
المقتناة غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها الدفترية.

ح -الشهرة
تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات
المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف
تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها .وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

ط -االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير
إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية
لألصل قيمتها القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما
أعلى .يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف
الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم
الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن
القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي
خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة
في قائمة الدخل.

ي -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل .ويتم احتساب هذا االلتزام
على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

ك-تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
 وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
 يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها
 إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او لشروط الدفع المحددة تعاقدياً .ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة ادناه قبل
تحقق االيرادات.
إيرادات الخدمات التعليمية
يتم اثبات اإليرادات عند اكتمال أداء الخدمات التعليمية والخدمات األخرى ذات الصلة.
المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول باستالمها من الجهة المعنية .وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين ،يتم إدراج المنحة
كدخل بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة .هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز
المالي في بند مستقل وتبوب ضمن اإليراد ات المؤجلة.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ل -عقود اإليجار التشغيلية
يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار ويتم اثبات حوافز
عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

م -الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الدخل للفترة الجارية .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في السنة التي يتم
فيها إصدار الربوط النهائية.

ن -الذمم الدانئة التجارية والمستحقات
يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها مستقب ً
ال للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

س -القروض وتكلفة االقتراض
يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من
مبلغ القرض االصلي ،ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء أصول مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري
جميع األنشطة الالزمة إلعداد األصول المؤهلة لالستخدام المحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

ع -المصروفات
يتم تبويب المصروفات المرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي للمجموعة وتقديم خدماتها ضمن تكاليف النشاط وتبوب المصروفات والتكاليف األخرى
باستثناء أعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية أو مصروفات تسويق حسب طبيعتها ويتم اجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة االيرادات
ومصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية عند اللزوم على أساس ثابت.

ف -االحتياطي النظامي
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،على الشركة تحويل ما نسبته  ٪10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي ٪30
من رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

ص -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن
المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

ق -توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.
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4 44النقد وما في حكمه
نقد لدى البنوك
استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

*

نقد بالصندوق

 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

26.201.515

20.354.540

105.416

101.462

212.535

118.131

26.519.466

20.574.133

* تستثمر الشركة الفوائض النقدية المتوفرة لديها في صناديق استثمارية تديرها بنوك محلية.

5 55ذمم مدينة
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

ذمم أولياء األمور

50.111.186

39.709.449

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()2.554.261

()6.568.963

47.556.925

33.140.486

تتمثل حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في  31يوليو فيما يلي:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الرصيد في بداية السنة  /الفترة

6.568.963

5.961.999

مكون خالل السنة /الفترة

496.445

627.504

ديون معدومة خالل السنة /الفترة

()4.511.147

()20.540

2.554.261

6.568.963

6 66مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

مصروفات مدفوعة مقدماً

21.210.942

21.855.939

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

5.377.173

10.200.970

سلف وعهد موظفين

2.565.113

3.174.879

منح حكومية مستحقة

1.032.996

2.021.908

خطابات ضمان

222.500

203.750

أرصدة مدينة أخرى

668.666

748.324

31.077.390

38.205.770
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7 77أطراف ذات عالقة
تتعامل الشركة في سياق معامالتها االعتيادية مع بعض المساهمين حيث تقوم الشركة بإبرام عقود مقاوالت وايجارات تشغيلية معهم وتتم هذه المعامالت
وفقاً للشروط المحددة مع األطراف ذات العالقة والمعتمدة من اإلدارة ،وفيما يلي بيان بقيمة المعامالت التي تمت خالل السنة واألرصدة الناتجة عن
المعامالت للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م:
7-777المستحق إلى أطراف ذو عالقة
طبيعة العالقة
مساهم وعضو
مجلس إدارة

د .أحمد بن ناصر
المتعب

طبيعة العالقة
شركة القصبي
للمقاوالت المحدودة

*

مساهم بالشركة

طبيعة
التعامالت
عقود ايجار
تشغيلية

طبيعة
التعامالت
خدمات
مقاوالت

حجم التعامل
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

2,703,905

7.008.165

الرصيد
 31يوليو 2017م
7.392.602

10.096.508

7.392.602

10.096.508

حجم التعامل
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

4.482.035

172.6255

* تم تصنيف الرصيد المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ  2.498.039ريال سعودي كما يلي:

الرصيد
 31يوليو 2017م

( )5,488,485ريال سعودي قيمة الـ %5ضمان حسن التنفيذ صنفت ضمن المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى إيضاح (.)13

 2.990.446ريال سعودي دفعة مقدمة  -صنفت ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى إيضاح ()6
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2.498.039
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8 88ممتلكات واالت ومعدات ،صافي
 31يوليو 2017
أراضي

مباني وإنشاءات

 31يوليو 2016م

آالت ومعدات
وأجهزة كهربائية

وسائل نقل وانتقال

أثاث
ومفروشات

اإلجمالي

اإلجمالي

التكلفـة
يف  31يوليو 2016م

177,190,872

157.473.968

22.848.683

17.931.206

30.407.403

405.852.132

373.917.230

إضافات خالل السنة
 /الفترة

--

594.566

1.292.382

--

5.956.179

7.843.127

28.110.247

استبعادات

--

()374.628

()788.385

--

()421.317

()1.584.330

--

محول من مشروعات
حتت التنفيذ

--

19.855.650

--

--

--

19.855.650

3.824.655

يف  31يوليو 2017م

177,190,872

177.549.556

23.352.680

17.931.206

35.942.265

431.966.579

405.852.132

مجمع اإلهالك
يف  31يوليو 2016م

--

20.334.450

15.831.559

16.441.416

19.184.134

71.791.559

59.271.998

استهالك السنة /
الفترة

--

4.693.153

2.070.281

507.133

5.515.852

12.786.419

12.519.561

مجمع استهالك
استبعادات

--

()273.796

()769.812

--

()404.852

()1.448.460

--

يف  31يوليو 2017م

--

24.753.807

17.132.028

16.948.549

24.295.134

83.129.518

71.791.559

صافى القيمة
الدفترية
يف  31يوليو 2017م

177,190,872

152.795.749

6.220.652

982.657

11.647.131

يف  31يوليو 2016م

177.190.872

137.139.518

7.017.124

1.489.790

11.223.269

348.837.061
334.060.573

8-888كما في  31يوليو  2017توجد بعض األراضي والمباني البالغ قيمتها  184,5مليون ريال سعودي (2016م 184,3 :مليون ريال سعودي) كضمان
مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم (.)16
تتضمن الممتلكات واآلالت و المعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن
وعلومه وتمثل هذه األراضي ٪60من مساحة أراضي مدارس الرواد بمجمع االزدهار .وقد بلغت صافي القيمة الدفترية لتلك المباني  37.8مليون ريال
سعودي .وتقضي اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في  ٪30من أي مباني أو توسعات تقوم بها الشركة على هذه األراضي المستأجرة .وعليه
فقد أدرجت كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  46.6مليون ريال سعودي بما فيها حصة جمعية البر
بالرياض البالغة  14مليون ريال سعودي وذلك على اعتبار أن الشركة تكبدت هذه التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد.
تبلغ القيمة اإليجارية المستحقة لكل من جمعية البر والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ  2.1مليون ريال سعودي و  3.8مليون ريال سعودي على
التوالي.
ينتهي عقد اإليجار مع كل من جمعية البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ 1438/12/30هـ و1452/12/30هـ على التوالي وتستهلك
هذه المباني على العمر االقتصادي المتوقع والبالغ  33.3سنة والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى
المتوفرة لديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم مع ظروف واحتياجات النشاط.
8-888تبلغ األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لألصول أعاله ما يلي:
األصل

األصل

السنوات

مباني وإنشاءات

33.33

وسائل نقل وانتقال

آالت ومعدات وأجهزة كهربائية

6.66

أثاث ومفروشات
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9 99مشروعات تحت التنفيذ
الرصيد في أول السنة  /الفترة

 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

93.913.116

35.020.280

اإلضافات خالل السنة  /الفترة

58.533.006

62.717.491

محول إلى ممتلكات واالت ومعدات

()19.855.650

()3.824.655

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

132.590.472

93.913.116

يتمثل الرصيد القائم في  31يوليو 2017م بصفة أساسية في أعمال اإلنشاءات للمجمع التعليمي الجديد بإشبيليا والذي تم التعاقد على إنشاؤه مع شركة
القصبي للمقاوالت (طرف ذو عالقة).

1 110أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي
أ -تتمثل األصول المستأجرة بعقد ايجار تمويلي في قيمة حافالت مستأجرة من أحد الموردين المحليين ،ويمنح هذا العقد الشركة الحق
في تملك هذه الحافالت في نهاية عقد اإليجار وبعد سداد كامل دفعات اإليجار دون أي مبالغ إضافية ،وتظهر حركة هذه األصول عن
الفترة كما يلي:
 31يوليو 2017م

التكلفة

 31يوليو 2016م

التكلفة
الرصيد في بداية السنة  /الفترة

10.251.296

8.505.396

إضافات خالل السنة  /الفترة

--

1.745.900

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

10.251.296

10.251.296

مجمع االستنفاد
5.534.219

3.821.707

الرصيد في بداية السنة  /الفترة
استنفاد السنة  /الفترة

1.962.817

1.712.512

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

7.497.036

5.534.219

صايف القيمة الدفترية
في  31يوليو

2.754.260

4.717.077

ب -بلغ صافي مطلوبات عقود التأجير التمويلي للسنه المنتهية في  31يوليو 2017م مبلغ  617,239ريال سعودي (2016م 1,332,646 :ريال
سعودي) أدرجت كمطلوبات ضمن قائمة المركز المالي .ويستحق هذا المبلغ على أقساط شهرية متساوية تنتهي في يوليو 2019م.
في  31يوليو تم عرض صافي التزامات اإليجار التمويلي في القوائم المالية كما يلي:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الجزء المتداول ضمن بنود االلتزامات المتداولة

577.842

785.816

الجزء غير المتداول ضمن بنود االلتزامات غير المتداولة

39.397

546.830

617.239

1.332.646
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1 111الشهرة
كانت الحركة خالل السنة  /الفترة كاآلتي:
الرصيد في بداية السنة  /الفترة
االنخفاض في قيمة

الشهرة*

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

378.488.242

378.488.242

()2.089.073

--

376.399.169

378.488.242

تتمثل الشهرة في قيمة الزيادة الشركات المندمجة والمستحوذ عليها عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة.
* االنخفاض في قيمة الشهرة يعود الستبعاد الشهرة الناتجة عن اغالق مدارس النخبة فرع المصيف بقرار الشركاء بتاريخ  5فبراير 2017م.

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد كما يلي:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

مدارس الرواد فرع الروابي

28.413.273

28.413.273

مدارس الرواد فرع المنصورة

2.519.151

2.519.151

مدارس النخبة فرع الخليج

7.479.000

7.479.000

مدارس النخبة فرع الخرج

8.846.495

8.846.495

مدارس النخبة فرع المصيف

--

2.089.073

مدارس جرير األهلية

33,091,250

33,091,250

مدارس الفكر األهلية

14,100,000

14,100,000

مدارس الشرق األوسط العالمية

66,600,000

66,600,000

مدارس السليمانية العالمية األهلية

14,000,000

14,000,000

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

53,375,000

53,375,000

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

60,575,000

60,575,000

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400.000

87.400.000

376.399.169

378.488.242

اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة
القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في المستقبل.
وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:
 سعر الخصم ٪12.5
 معدل النمو ٪3

ً
مقدما
1 112إيرادات مستلمة

يمثل هذا الرصيد إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية المستلمة مقدماً عن العام الدراسي 2017م 2018/م.
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1 113مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

توزيعات أرباح مستحقة

47.683.635

53.000.000

مصروفات تمويل مستحقة

8.476.564

4.101.748

5.488.485

5.188.630

مستحقات عاملين

3.883.914

5.774.411

مصروفات مستحقة

477.620

465.683

أخرى

1.199.288

803.599

67.209.506

69.334.071

تأمينات أعمال

محتجزة*

* يتمثل رصيد تأمينات األعمال المحتجزة في ضمان تنفيذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة (طرف ذو عالقة) مقابل تنفيذ مجمع أشبيليا.

1 114الزكاة
أ -الموقف الزكوي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة المنتهية في  31يوليو 2016م وسددت الزكاة المستحقة بموجبه.
وقد حصلت على الربط اآللي حتى  31يوليو 2016م ومازالت بانتظار الربط النهائي.
ب -تم احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة (أرباح العام المعدلة) بعد استبعاد حصة وقف خادم الحرمين الشـريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للموهبة واإلبداع من الوعاء الزكوي والتي ال تخضع للزكاة ،وذلك وفق ًا للقوائم المالية غير الموحدة للشركة والذي كانت
تفاصيله األساسية كما يلي:
السنة المالية المنتهية في
 31يوليو 2017م

الفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

صافي الربح المعدل (أ)

101.956.113

81.447.756

يضاف :حقوق المساهمين

538.560.078

528.613.683

مخصصات

30.493.576

25.512.815

قروض ومصادر تمويل أخرى

240.189.453

201.175.262

يخصم :ممتلكات ،آالت ومعدات واستثمارات

()867.519.691

()808.697.421

اإلجمالي (ب)

43.679.529

28.052.095

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

101.956.113

81.447.756

ج -تتمثل حركة مخصص الزكاة في  31يوليو  2017فيما يلي:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الرصيد في بداية السنة /الفترة

2.246.919

2.495.816

مكون خالل السنة  /الفترة

2.232.241

1.769.833

المسدد

()1.773.924

()2.018.730

تسويات

()472.995

--

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

2.232.241

2.246.919
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1 115مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الرصيد أول السنة  /الفترة

34.608.118

31.023.016

مكون خالل السنة  /الفترة

7.500.528

6.601.010

مسدد خالل السنة  /الفترة

()3.982.645

()3.015.908

الرصيد أخر السنة  /الفترة

38.126.001

34.608.118

1 116تمويل طويل األجل
16بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي  19.03مليون
1116
ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة  .يتم سداد التسهيل على عشرة أقساط
سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية  .وقد تم منح هذا التسهيل بدون هامش ربح أو عمولة.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة برهن ارض فيال سكن الموظفين بالروابي واألرض الواقعة بحي السالم.
وفيما يلي بيان حركة القرض الممنوح من وزارة المالية خالل السنة /الفترة:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الرصيد في بداية السنة  /الفترة

19.038.000

19.038.000

المتحصالت خالل السنة  /الفترة

--

--

المسدد خالل السنة  /الفترة

--

--

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

19.038.000

19.038.000

وفيما يلي بيان القيمة الحالية للقروض الممنوحة من وزارة المالية:
إجمالي القروض في نهاية السنة  /الفترة

19.038.000

19.038.000

يخصم :مصروفات متويلية مؤجلة
الرصيد في بداية السنة  /الفترة

()4.761.444

()5.310.542

استهالك مصاريف تمويلية مؤجلة عن السنة  /الفترة

571.062

549.098

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

()4.190.382

()4.761.444

القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة  /الفترة

14.847.618

14.276.556

 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الجزء المتداول من القروض

--

--

الجزء غير متداول من القروض

14.847.618

14.276.556

الجزء غير متداول من القروض

14.847.618

14.276.556

وقد تم عرض تلك القروض بالقوائم المالية كما يلي:
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 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
16أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية حصلت بموجبها على تمويل طويل األجل في صيغة عقود بيع آجل بلغت
1116
قيمة األول مبلغ  34مليون ريال سعودي لتمويل شراء أرض بحي أشبيليا .وقد تم سداد التسهيل على  6أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح
المقدرة بسنتين  .كما بلغت قيمة التسهيل الثاني مبلغ  28مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة الستكمال بناء
المجمع التعليمي بحي المنصورة  .استخدمت الشركة منه مبلغ  25,624,285ريال سعودي .يتم سداد التسهيل على خمسة أقساط سنوية بعد
فترة السماح المقدرة بسنتين ونصف  -تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي
بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا وأرض مجمع
المنصورة والمدرجة ضمن بند الموجودات الثابتة وقد بلغت صافي قيمتها الدفترية  104,9مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31
يوليو 2017م ( 31يوليو 2016م 104,4 :مليون ريال سعودي).
161116بتاريخ  2ذو القعدة 1435هـ الموافق  28أغسطس 2014م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
بإجمالي قيمة  80مليون ريال سعودي لتمويل  ٪80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية استخدمت الشركة منه مبلغ  68,7مليون ريال
سعودي  -يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك -
تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا
نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذا التسهيل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قيمة التمويل وكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة النخبة التعليمية (الشركة التابعة) وضمانات
عينية تتمثل في افراغ صك أرض مجمع االزدهار التعليمي بنات  .وأرض المبنى اإلداري لفرع الروابي.
161116بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
بإجمالي قيمة 140مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي أشبيليا  .يتم سداد التسهيل
على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بسنتين من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك .تم منح هذا التسهيل بهامش ربح
وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة  .باإلضافة إلى اإلبقاء على رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا (لدى
نفس البنك الممول).
161116بتاريخ  3رجب 1436هـ الموافق  22ابريل 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
المؤرخة في  28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 17مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء األرض المتاخمة لمجمع المنصورة وإعادة تأهيل
المباني المقامة عليها  ،يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة ،باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
161116بتاريخ  17ذو الحجة 1436هـ الموافق  30سبتمبر 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك
المحلية المؤرخة في 28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 29.600مليون ريال سعودي .لتمويل  %80من شراء المبنى االداري بطريق عثمان بن
عفان بحي االزدهار .يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
16بتاريخ  9شعبان 1437هـ الموافق  16مايو 2016م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي
1116
30مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت الشركة منه  5مليون ريال ويتم السداد بعد  6اشهر من تاريخ الحصول على
التسهيل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويل األجل كما في:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الرصيد في بداية السنة  /الفترة

180.804.616

131.111.461

تمويل تم الحصول عليه خالل السنة  /الفترة

53.873.791

76.953.236

المسدد خالل السنة  /الفترة

()69.220.430

()27.260.081

إجمالي التمويل طويل األجل

165.457.977

180.804.616

تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي كما في:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل  -االلتزامات المتداولة

37.415.928

59.220.820

تمويل طويل األجل  -االلتزامات غير المتداولة

128.042.049

121.583.796

165.457.977

180.804.616

1 117إيرادات مؤجلة «منح حكومية»
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الرصيد في بداية السنة  /الفترة

4.761.444

5.310.542

إيرادات منح حكومية عن السنة  /الفترة (إيضاح )21

()571.062

()549.098

الرصيد في نهاية السنة  /الفترة

4.190.382

4.761.444

تتمثل إيرادات مؤجلة منح حكومية في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية للشركة والتي تم منح الشركة إعفاء من سداد تلك الفوائد (إيضاح
.)1-16
تم عرض تفاصيل اإليرادات المؤجلة “ منح حكومية” في قائمة المركز المالي كما في:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

593.905

571.062

الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة "منح حكومية"

3.596.477

4.190.382

4.190.382

4.761.444

1 118احتياطي نظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي الى  ٪30من رأس المال.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م
(ريال سعودي)

1 119اإليرادات
السنة المالية من  1أغسطس 2016
م حتى 31يوليو 2017م

الفترة المالية من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

إيرادات رسوم دراسية

327.502.257

281.217.292

إيرادات اشتراك حافالت

10.787.582

8.863.080

338.289.839

290.080.372

2 220تكلفة اإليرادات
السنة المالية من  1أغسطس 2016
م حتى 31يوليو 2017م

الفترة المالية من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

151.878.319

129.745.210

إيجارات

28.618.846

24.204.339

استهالك واستنفاذ

14.749.236

14.231.186

مطبوعات وقرطاسيه

4.192.237

3.860.876

رسوم استقدام وتعقيب

4.365.459

3.732.461

مرافق عامة

4.523.726

3.683.522

مصروفات أنشطة طالبية

3.233.076

3.278.714

مصروفات صيانة ونظافة

2.372.076

2.087.377

مصروفات سيارات

2.930.261

1.757.076

أخرى

4.102.832

3.542.714

220.966.068

190.123.475

2 221منح وإعانات حكومية
السنة المالية من  1أغسطس 2016
م حتى 31يوليو 2017م

الفترة المالية من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

إيرادات منح حكومية مؤجلة (إيضاح )17

571.062

549.098

إعانات وزارة التربية والتعليم

512.124

1.034.937

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

314.447

579.034

1.397.633

2.163.069

1-1تمنح إعانة وزارة التربية والتعليم للشركة سنوياً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذلك من قبل
الوزارة وأعداد الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.
ً
2-2تمنح إعانة صندوق تنمية الموارد البشرية (الصندوق) وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب الشهري
لمدة معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م

(2 222ريال سعودي)مصروفات إدارية وعمومية
السنة المالية من  1أغسطس
 2016م حتى 31يوليو 2017م
رواتب وأجور ومزايا موظفين

الفترة المالية من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

16.209.098

14.251.122
1.184.205

أتعاب استشارية

1.610.159

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

496.445

627.504

رسوم استقدام

123.302

165.904

مصروفات سفر وانتقال

34.357

127.642

مرافق عامة

86.724

53.845

استهالكات

--

887

أخرى

732.681

736.172

19.292.766

17.147.281

2 223إيرادات أخرى ،بالصافي
السنة المالية من  1أغسطس 2016
م حتى 31يوليو 2017م

الفترة المالية من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

تأجير المقاصف

2.660.138

2.466.948

الحصص الدراسية اإلضافية المسائية

1.321.602

1.379.703

مبيعات زي مدرسي

398.693

702.666

إيجارات

1.471.331

702.315

كتب ولوازم مدرسية

--

501.350

أرباح استثمارات

1.998

879

خسائر بيع أصول ثابتة

()135.870

--

إيرادات أخرى

421.084

568.490

6.138.976

6.322.351

2 224ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في  31يوليو 2017م من صافي ربح السنة وربحية السهم من اإليرادات األخرى وربحية السهم من ربح التشغيل
على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة  21.6مليون سهم (للفترة المنتهية في  31يوليو 2016م 21.6 :مليون سهم).

341

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م

2 225عقود اإليجار التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي .ان عقود اإليجارات لفترات أولية يمتد من سنة واحدة إلى  18سنة مع خيار تجديد العقد بعد انتهاء فترة عقد
اإليجار ،وقد بلغ الحد األدنى للقيم اإليجارية السنوية لها وفقاً للعقد المشار إليه مبلغ  118.3مليون ريال سعودي (2016م 124.3 :مليون ريال سعودي).
في  31يوليو بلغ مجموع التزامات الشركة بموجب عقود اإليجار التشغيلية ما يلي:
 31يوليو 2017م

 31يوليو 2016م

 1يوليو 2017م –  30يونيو 2019م

--

18.000.000

 1أغسطس 2018م –  30يونيو 2019م

12.000.000

--

 1يوليو 2019م –  30يونيو 2024م

32.490.000

32.490.000

 1يوليو 2024م –  30يونيو 2029م

35.186.670

35.186.670

 1يوليو 2029م –  30يونيو 2034م

38.705.335

38.705.335

اإلجمالي

118.382.005

124.382.005

2 226إعادة تبويب أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م لتتماشى مع عرض السنة الحالية للقوائم المالية وفيما يلي بيان بالبنود
التي تم إعادة تبويبها:
قبل إعادة التبويب

األثر على قائمة المركز المالي

بعد إعادة التبويب

قروض طويلة األجل

199.842.616

195.081.172

اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

--

4.761.444

2 227التقارير القطاعية
تتركز إيرادات المجموعة البالغة  338مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية ،والخدمات المتعلقة بها وهي تمثل  ٪100من إجمالي إيرادات السنة
المنتهية في  31يوليو 2017م (الفترة المنتهية في  31يوليو 2016م  290:مليون ريال سعودي) وبالتالي فإن كافة أصول والتزامات الشركة مخصصة
لقطاع الدراسة.

2 228االرتباطات الرأسمالية
كما في  31يوليو 2017م لدى الشركة ارتباطات رأسمالية عن مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  22مليون ريال سعودي (2016م  67,5 :مليون) والخاصة
بعقود انشاء مجمع المدارس بحي إشبيليا.

342

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م

2 229األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمه ،ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى ،تمويل طويل األجل ،ذمم دائنة ،حسابات
دائنة أخرى.
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة
تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع .وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة
األخرى بصورة رئيسية من أولياء األمور وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية.
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي
والتدفقات النقدية للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون
بأسعار عمولة معومة .وتخضع جميع الديون والودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة .وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأيها أن
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى
كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة.
مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة
بصورة أساسية بالريال السعودي .ولذلك فإن مخاطر العمالت التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ
القياس .وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي
اإلدارة أن القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

3 330اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2صفر 1439هـ الموافق  22أكتوبر 2017م.
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(شركة مساهمة مقفلة)
القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
مع تقرير المراجع المستقل
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(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
إيضاح

 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
(غير مراجعة)

األصول
أصول متداولـة
9,523,108

النقد وما في حكمه

()4

31,669,276

20.574.133

ذمم مدينة

()5

33.140.486

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6

38.205.770

31,453,486

مخزون كتب وأدوات مكتبية

3.418.195

3,319,852

إجمالي األصول المتداولة

95.338.584

75.965.722

أصول غير متداولة
ممتلكات ،آالت ومعدات ،صافي

()8

334.060.573

مشروعات تحت التنفيذ

()9

93.913.116

25,299,003

(10ــ أ)

4.717.077

4,967,979

378.488.242

378,488,242

811.179.008

723,124,935

906.517.592

799,090,657

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

()11

الشهرة
إجمالي األصول غير المتداولة
إجمالي األصول

314,369,711

االلتزامات وحقوق امللكية
التزامات متداولـة
إيرادات مستلمة مقدماً

()14

26.695.302

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

()16

59.220.820

30,292,280
41,920,282

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

()17

571.062

--

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()13

69.334.071

36,574,427

5.142.134

3,605,438

785.816

1,495,336
11,676,461

موردون ومقاولون
( 10ــ ب)

الجزء المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي
مستحق الى أطرف ذات عالقة

()1-7

10.096.508

مخصص الزكاة

()12

2.246.919

3,033,395

174.092.632

128,597,619

()164-

14.276.556

19.038.000

الجزء الغير متداول من تمويل طويل األجل (بنوك محلية)

()16

121.583.796

98.892.875

الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة «منح حكومية»

()17

4.190.382

--

546.830

183,190

إجمالي االلتزامات المتداولة
التزامات غير متداولة
الجزء الغير متداول من تمويل طويل االجل ( قرض وزارة المالية)

( 10ــ ب)

الجزء غير المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

34.608.118

30,414,870

()15

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي االلتزامات غير المتداولة

175.205.682

148,528,935

إجمالي االلتزامات

349.298.314

277,126,554

حقوق امللكية
رأس المال

()1

216.406.000

216.406.000

عالوة اصدار

()1

209.594.000

209.594.000

احتياطي نظامي

()18

31.196.644

22,266,127

أرباح مبقاه

100.022.634

73,697,976

إجمالي حقوق الملكية

557.219.278

521,964,103

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

906.517.592

799,090,657

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
إيضاح

2016م

2015م
(غير مراجعة)

اإليرادات

()19

338.918.046

329,468,466

تكلفة اإليرادات

()20

()228.126.652

()206,457,737

إعانات حكومية

()21

2.163.068

1,844,051

112.954.462

124,854,780

مصروفات إدارية وعمومية

()22

()20.545.575

()23.888.079

خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات واالت ومعدات

()8

()188.047

--

خسائر استبعاد الشهرة

()11

--

()6.381.696

92,220,840

94,585,005

7,196,247

5,902,837

مصروفات التمويل

()8,211,959

()6,388,141

صافي الربح قبل الزكاة

91.205.128

94,099,701

()1.899.953

()2.364.310

89,305,175

91,735,391

ربحية السهم من:صافي الربح

()24

4.13

4.24

ربح التشغيل

()24

4,26

4.37

اإليرادات األخرى

()24

0,33

0.27

مجمل الربح

ربح التشغيل
()23

إيرادات أخرى ،بالصافي

()12

مخصص الزكاة
صافي ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
2016م

2015م
(غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
91.205.128

94.099.701

صافى ربح السنة قبل الزكاة
استهالك واستنفاذ

16,943,327

15.611.818

خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات واالت ومعدات

188.047

--

خسائر استبعاد الشهرة

--

6.381.696

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

627.504

922.850

خسائر بيع ممتلكات واالت ومعدات

--

154.845

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

9.531.952

6.217.721

118,495,958

123.388.631

تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

التغييرات يف األصول وااللتزامات التشغيلية
ذمم مدينة

()2.098.714

()20.812.262

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6.752.284

()20.991.148

المخزون

()98.343

()2.138.172

1.536.696

إيرادات مستلمة مقدماً

5.364.818

()3.596.978

1.344.291

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()20.240.356

()25.785.541

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()1.579.953

18.118.066

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()5.338.704

()2.290.291

الزكاة المدفوعة

()2.686.429

()571.818

صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

77,640,893

75.626.574

موردون ومقاولون

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء ممتلكات واالت ومعدات

()31,000,779

()39.730.198

مدفوعات لشراء مشروعات تحت التنفيذ

()72.438.768

()22.534.200

االستحواذ على شركات تابعة – صافي النقد المستخدم

--

()61.439.531

متحصالت من بيع ممتلكات واالت ومعدات

--

33.202

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()103,439,547

()123.670.727

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

--

()42.000.003

محصل من تمويل طويل األجل

81.911.740

98.275.956

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()2.091.780

()2.168.712

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

()1.050.000

--

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()41.920.281

()17.084.138

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

36.849.679

37.023.103

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل السنة

11.051.025

()11.021.050

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

9.523.108

20.544.158

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

20.574.133

9.523.108

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
خالل العام نشأت المعامالت غير النقدية التالية:
2016م

2015م

إصدار أسهم وعالوة إصدار شهرة

--

284.000.000

محول من مشروعات تحت التنفيذ

3,824.655

18.255.179

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي مقابل التزامات عقد إيجار تمويلي

1.745.900

1,067,100

توزيعات أرباح غير مدفوعة

53.000.000

26,798,637

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

رأس المال

عالوة االصدار

احتياطي نظامي

اإلجمالي

أرباح مبقاه

الرصيد يف  1أغسطس
2014م

142.000.000

--

13,092,588

59,934,764

215,027,352

صايف ربح السنة

--

--

--

91,735,391

91,735,391

زيادة رأس املال

74.406.000

--

--

--

74.406.000

عالوة إصدار

--

209.594.000

--

--

209.594.000

محول لالحتياطي النظامي

--

--

9,173,539

()9,173,539

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()68.798.640

()68.798.640

الرصيد يف  31يوليو 2015م
(غير مراجعة)

216.406.000

209.594.000

22.266.127

73.697.976

521.964.103

الرصيد يف  1أغسطس
2015م

216.406.000

209.594.000

22.266.127

73.697.976

521.964.103

صايف ربح السنة

--

--

--

89.305.175

89.305.175

محول لالحتياطي النظامي

--

--

8.930.517

()8.930.517

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()53.000.000

()53.000.000

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

--

--

--

()1.050.000

()1.050.000

الرصيد يف  31يوليو 2016م

216.406.000

209.594.000

31.196.644

100.022.634

557.219.278

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

1 11التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة عطاء التعليمية (الشركة) هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010186435بتاريخ  10ربيع األول 1424هـ الموافق  11مايو 2003م ،كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/71ق) بتاريخ  10ربيع األول 1431هـ الموافق  24فبراير 2010م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية ،رياض األطفال ،ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة الرياض بموجب
التراخيص الممنوحة من وزارة التربية والتعليم .وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة للشركة بموجب السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز
التدريب على الحاسب اآللي.
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من رأس المال بشكل مباشر وغير
مباشر («يشار إليهم بـ «المجموعة»):
نسبة الملكية الفعلية
كما في
 31يوليو 2016م

كما في
31يوليو2015م

شركة النخبة التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة الرواد للخدمات المساندة

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

الشركة التابعة

الشكل القانوني

بلد التأسيس

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في تملك وإدارة المدارس لجميع المراحل من الروضة إلى الثانوي للبنين والبنات.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وعنوانها الرسمي كما يلي:
ص.ب 87527
الرياض 11652
المملكة العربية السعودية
فيما يلي بيان بالمساهمين وعدد األسهم لكل مساهم في رأس مال الشركة في  31يوليو 2016م مقسم إلى  21.6مليون سهم قيمة كل سهم  10ريال
سعودي ،موزع بين المساهمين على النحو التالي:
االسـ ــم
مؤسـسة وقف خادم الحرمـين الشـريفـين

عدد االسهم

راس المال

نسبة المساهمة

8,223,428

82,234,280

٪38.00

6,150,426

61,504,260

٪28.42

خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

1,558,123

15,581,232

٪7.20

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

443,030

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع
شركة رزم المحدودة

د .احمد بن ناصر بن حماد المتعب
عثمان بن طارق القصبي
عبدالعزيز سالم الرويس

عبداهلل بن طارق القصبي

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب

شركة مشيرة السعودية المحدودة
منال بنت طارق القصبي

هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن
رابعة عبداهلل القاسم

3,116,246
644,303

343,147

269,040
207,750

207,750

205,175
161,101
103,875
7,206

21,640,600
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31,162,464

6,443,031

4,430,296

3,431,468

2,690,398
2,077,498

2,077,498

2,051,753
1,611,014
1,038,749
72,060

216,406,000

٪14.40

٪2.98

٪2.05

٪1.59

٪1.24
٪0.96

٪0.96

٪0.95
٪0.74
٪0.48

٪0.03

٪100.00

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

2 22أسس اإلعداد
أ -المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
لقد تم إعداد القوائم المالية للحصول على المعلومات واستخدام هيئة السوق المالية السعودية لغايات الطرح األولى ألسهم الشركة.

ب -أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

ج -أسس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31يوليو 2016م .تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس
فترة التقرير.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية
للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها .وعند تقييم السيطرة ،تؤخذ باالعتبار حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي .يتم
توحيد الشركات التابعة من تاريخ االستحواذ (التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة) ويتم االستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة.
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات يتم
استبعادها بالكامل .كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

د -عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

هـ -استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب اعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في
فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً
على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
االنخفاض في قيمة الشهرة
تقوم إدارة المجموعة سنويا بتقييم الشهرة لتحديد ما اذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة ويتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة اذا كانت اعلى
من القيمة القابلة لالسترداد (القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام ايهما أعلى) ،أية خسائر نتيجة انخفاض
قيمة الشهرة يتم تحميلها على قائمة الدخل وال يمكن ردها الحقا.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

3 33السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.

أ -النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

ب -ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة «ذمم أولياء األمور» بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها .ويتم تكوين مخصص
بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة .ويتم شطب الديون
المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل ،وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة
والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

ج -المخزون
يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل .ويتم تحديد
التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح .وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون
إلى حالته الراهنة .تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال
ومصروفات البيع والتوزيع .ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

د -ممتلكات ،آالت ومعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .تتضمن التكلفة النفقات
المباشرة القتناء األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال
تلك الموجودات وإعدادها لالستخدامات المحدد لها.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات .ويتم قيد جميع
النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

هـ -مشروعات تحت التنفيذ
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ،وتتضمن تلك التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز األصل إلي الحالة التي يتم تشغيله
بها وفي الغرض الذي أُنشئ من أجله .ويتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وأن تكون صالحة للغرض
التي أنشأت من أجله.

و -أصول مستأجرة بعقود إيجار تمويلي
تتم المحاسبة عن األصول التي يتم استئجارها بموجب عقود ايجار تمويلي وذلك بواسطة تسجيل األصل وااللتزام المتعلق به .يتم تحديد المبالغ على
أساس القيمة العادلة لألصول أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع األعباء المالية على الفترة المحاسبية بحيث يكون
هناك معدل خصم دوري ثابت على االلتزام غير المسدد.
يتم استنفاد األصول المستأجرة بعقود ايجار تمويلي على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة لها أيهما أقل ما لم يتأكد بشكل مناسب أنه
سيتم الحصول على ملكية األصل في نهاية فترة اإليجار .يتم تحميل االستنفاد باستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة
لهذه األصول والتي تتمثل في حافالت للنقل المدرسي تستهلك على فترة  5سنوات.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ز -اندماج األعمال (عمليات الشراء)
يتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات المقتناه ،وأداة حقوق الملكية الصادرة
والمطلوبات المتكبدة أو المفترض تحملها في تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء .ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة
للتحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال بالقيم العادلة بتاريخ الشراء .التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي
تزيد على حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناه القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة ،يتم تصنيفها كشـهرة .وإذا
كانت تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناه أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء ،يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم العادلة للموجودات
المقتناة غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها الدفترية.

ح -الشهرة
تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات
المحتملة العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف
تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها .وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

ط -االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير
إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية
لألصل قيمتها القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما
أعلى .يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف
الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم
الحقاً عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن
القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي
خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة
في قائمة الدخل.

ي -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل .ويتم احتساب هذا
االلتزام على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

ك-تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
 وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
 يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها
 إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او لشروط الدفع المحددة تعاقدياً .ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة ادناه قبل
تحقق االيرادات.
إيرادات الخدمات التعليمية
يتم اثبات اإليرادات عند اكتمال أداء الخدمات التعليمية والخدمات األخرى ذات الصلة.
المنح الحكومية
يتم اثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكد معقول باستالمها من الجهة المعنية .وعندما تتعلق المنحة بعنصر تكلفة معين ،يتم إدراج المنحة
كدخل بانتظام على مدى الفترة الالزمة لمقابلة التكلفة المستحق عنها المنحة .هذا وتدرج المنح الحكومية التي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز
المالي في بند مستقل وتبوب ضمن اإليراد ات المؤجلة.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ل -عقود اإليجار التشغيلية
يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار ويتم اثبات حوافز
عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

م -الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الدخل للفترة الجارية .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في السنة التي يتم
فيها إصدار الربوط النهائية.

ن -الذمم الدانئة التجارية والمستحقات
يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها مستقب ً
ال للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

س -القروض وتكلفة االقتراض
يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من
مبلغ القرض االصلي ،ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء أصول مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري
جميع األنشطة الالزمة إلعداد األصول المؤهلة لالستخدام المحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

ع -المصروفات
يتم تبويب المصروفات المرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي للمجموعة وتقديم خدماتها ضمن تكاليف النشاط وتبوب المصروفات والتكاليف األخرى
باستثناء أعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية أو مصروفات تسويق حسب طبيعتها ويتم اجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة االيرادات
ومصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية عند اللزوم على أساس ثابت.

ف -االحتياطي النظامي
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،على الشركة تحويل ما نسبته  ٪10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي ٪30
من رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

ص -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن
المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

ق -توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.
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4 44النقد وما في حكمه
نقد لدى البنوك
استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

*

نقد بالصندوق

 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

20.354.540

9,135,412

101.462

94,028

118.131

293,668

20.574.133

9,523,108

* تستثمر الشركة الفوائض النقدية المتوفرة لديها في صناديق استثمارية تديرها بنوك محلية.

5 55ذمم مدينة
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

ذمم أولياء األمور

39.709.449

37,631,275

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()6.568.963

()5.961.999

33.140.486

31,669,276

* تتمثل حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للسنة المنتهية في  31يوليو فيما يلي:

الرصيد في بداية السنة

 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

5.961.999

1.388.909

مكون خالل السنة

627.504

922.850

الرصيد المحول نتيجة االستحواذ

--

3.738.657

ديون معدومة خالل السنة

()20.540

()88.417

6.568.963

5.961.999

6 66مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

مصروفات مدفوعة مقدماً

21.855.939

13,853,951

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

10.200.970

11,043,814

سلف وعهد موظفين

3.174.879

4,169,737

منح حكومية مستحقة

2.021.908

1,661,741
203,750

خطابات ضمان

203.750

أرصدة مدينة أخرى

748.324

520,493

38.205.770

31,453,486
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7 77أطراف ذات عالقة
تتعامل الشركة في سياق معامالتها االعتيادية مع بعض المساهمين حيث تقوم الشركة بإبرام عقود مقاوالت وايجارات تشغيلية معهم وتتم هذه المعامالت
وفقاً للشروط المحددة مع األطراف ذات العالقة والمعتمدة من اإلدارة ،وفيما يلي بيان بقيمة المعامالت التي تمت خالل السنة واألرصدة الناتجة عن
المعامالت للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م:
7-777المستحق إلى أطراف ذو عالقة
حجم التعامل
طبيعة العالقة
د .أحمد بن ناصر
المتعب

مساهم ورئيس
تنفيذي منتدب

طبيعة التعامالت
عقود ايجار
تشغيلية

 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م

8.107.911

11,676,461

الرصيد
 31يوليو
2016م
10.096.508

11,676,461

10.096.508

11,676,461

حجم التعامل
طبيعة العالقة
شركة القصبي *
للمقاوالت المحدودة

مساهم بالشركة

طبيعة التعامالت
خدمات مقاوالت

 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م

7.838.002

19,806,114

* تم تصنيف الرصيد المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ  1.983.995ريال سعودي كما يلي:

( )5,188,630ريال سعودي قيمة الـ %5ضمان حسن التنفيذ صنفت ضمن المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى إيضاح (.)13

 7.172.625ريال سعودي دفعة مقدمة  -صنفت ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى إيضاح ()6
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 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد
 31يوليو
2016م
1.983.995

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )
1.427.522
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8 88ممتلكات واالت ومعدات ،صافي
 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

 31يوليو 2016
آالت ومعدات
وأجهزة
كهربائية

وسائل نقل
وانتقال

أثاث
ومفروشات

اإلجمالي

17.733.456

28.935.975

374,658,105

275,568,978

1.877.313

31,000,779

39,730,198

--

41.158.750
18,255,179

اإلجمالي

أراضي

مباني وإنشاءات

يف  1أغسطس 2015م

154,810,372

149.963.833

23,214,469

إضافات خالل السنة

22,380,500

5.331.372

861,852

549.742

إضافات نتيجة االستحواذ

--

--

--

--

--

محول من مشروعات حتت
التنفيذ

--

3.824.655

--

--

--

3.824.655

استبعادات خالل السنة

--

()1.116.499

()1.227.638

()351.992

()405.885

()3.102.014

()55,000

يف  31يوليو 2016م

177,190,872

158.003.361

22.848.683

17.931.206

30.407.403

406.381.525

374,658,105

يف  1أغسطس 2015م

--

15.253.232

12.942.017

15.577.908

16,515,237

60,288,394

46,343,195

استهالك السنة

--

6.727.110

3.982.375

1.215.500

3,021,540

14,946,525

14,000,199

االستبعادات

--

()1.116.499

()1.092.833

()351.992

()352.643

()2.913.967

()55,000

--

20.863.843

15.831.559

16.441.416

19.184.134

72.320.952

60,288,394

التكلفـة

مجمع اإلهالك

يف  31يوليو 2016م
صافى القيمة الدفترية
يف  31يوليو 2016م

177,190,872

137.139.518

7.017.124

1.489.790

11.223.269

يف  31يوليو 2015م

154,810,372

134.710.601

10,272,452

2.155.548

12,420,738

334.060.573
314,369,711

8-888كما في  31يوليو 2016م توجد بعض األراضي والمباني المرهونة كضمان مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية بمبلغ  199.8مليون
ريال سعودي ( 31يوليو 2015م 161.9 :ريال سعودي) كما هو مبين في إيضاح رقم (.)16
تتضمن الممتلكات واآلالت و المعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن
وعلومه وتمثل هذه األراضي ٪60من مساحة أراضي مدارس الرواد بمجمع االزدهار .وقد بلغت صافي القيمة الدفترية لتلك المباني  37.8مليون ريال
سعودي .وتقضي اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في  ٪30من أي مباني أو توسعات تقوم بها الشركة على هذه األراضي المستأجرة .وعليه
فقد أدرجت كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  46.6مليون ريال سعودي بما فيها حصة جمعية البر
بالرياض البالغة  14مليون ريال سعودي وذلك على اعتبار أن الشركة تكبدت هذه التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد.
تبلغ القيمة اإليجارية المستحقة لكل من جمعية البر والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ  2.1مليون ريال سعودي و  3.8مليون ريال سعودي على التوالي.
ينتهي عقد اإليجار مع كل من جمعية البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ 1438/12/30هـ و1452/12/30هـ على التوالي وتستهلك
هذه المباني على العمر االقتصادي المتوقع والبالغ  33.3سنة والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى
المتوفرة لديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم مع ظروف واحتياجات النشاط.
8-888تبلغ األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لألصول أعاله ما يلي:
األصل

األصل

السنوات

مباني وإنشاءات

33.33

وسائل نقل وانتقال

آالت ومعدات وأجهزة كهربائية

6.66

أثاث ومفروشات

360

السنوات
5
6.66

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
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9 99مشروعات تحت التنفيذ
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد في أول السنة

25.299.003

21,019,982

اإلضافات

72.438.768

22,534,200

محول إلى ممتلكات واالت ومعدات

()3.824.655

()18,255,179

الرصيد في نهاية السنة

93.913.116

25,299,003

يتمثل الرصيد القائم في  31يوليو 2016م بصفة أساسية في أعمال اإلنشاءات للمجمع التعليمي الجديد بإشبيليا والذي تم التعاقد على إنشاؤه مع شركة
القصبي للمقاوالت (طرف ذو عالقة) كما هو مبين باإليضاح رقم (.)7

1 110أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي
أ -تتمثل األصول المستأجرة بعقد ايجار تمويلي في قيمة حافالت مستأجرة من أحد الموردين المحليين ،ويمنح هذا العقد الشركة الحق
في تملك هذه الحافالت في نهاية عقد اإليجار وبعد سداد كامل دفعات اإليجار دون أي مبالغ إضافية ،وتظهر حركة هذه األصول عن
السنة كما يلي:
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

التكلفـة
الرصيد في بداية السنة

8.505.396

7.438.296

إضافات خالل السنة

1.745.900

1,067,100

الرصيد في نهاية السنة

10.251.296

8.505.396

مجمع االستنفاد
الرصيد في بداية السنة

3.537.417

1,925,798

استنفاد خالل السنة

1.996.802

1,611,619

الرصيد في نهاية السنة

5.534.219

3,537,417

صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

4.717.077

4,967,979

ب -بلغ صافي التزامات عقود التأجير التمويلي للسنة المنتهية في  31يوليو 2016م مبلغ  1.332.646ريال سعودي ( 31يوليو 2015م:
 1.678.526ريال سعودي) أدرجت كالتزامات ضمن قائمة المركز المالي .ويستحق هذا المبلغ على أقساط شهرية متساوية تنتهي في
يوليو 2018م.
في  31يوليو تم عرض صافي التزامات اإليجار التمويلي في القوائم المالية كما يلي:
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الجزء المتداول ضمن بنود االلتزامات المتداولة

785.816

1.495.336

الجزء غير المتداول ضمن بنود االلتزامات غير المتداولة

546.830

183.190

1.332.646

1.678.526
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1 111الشهرة
كانت الحركة خالل السنة كاآلتي:
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد في بداية السنة

378.488.242

55.728.688

االندماج واالستحواذ على شركات تابعة

--

329.141.250

--

()6.381.696

378.488.242

378.488.242

االنخفاض في قيمة

الشهرة*

الرصيد في نهاية السنة

تتمثل الشهرة في قيمة الزيادة الشركات المندمجة والمستحوذ عليها عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة.
* االنخفاض في قيمة الشهرة يعود الستبعاد الشهرة الناتجة عن اغالق فرع األميرية (مجمع العليا التعليمي) وفقا لقرار مجلس المديرين بتاريخ 17مايو2015م.

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد كما يلي:
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

مدارس الرواد فرع الروابي

28.413.273

28.413.273

مدارس الرواد فرع المنصورة

2.519.151

2.519.151

مدارس النخبة فرع الخليج

7.479.000

7.479.000

مدارس النخبة فرع الخرج

8.846.495

8.846.495

مدارس النخبة فرع المصيف

2.089.073

2.089.073
33,091,250

مدارس جرير األهلية

33,091,250

مدارس الفكر األهلية

14,100,000

14,100,000

مدارس الشرق األوسط العالمية

66,600,000

66,600,000

مدارس السليمانية العالمية األهلية

14,000,000

14,000,000

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

53,375,000

53,375,000

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

60,575,000

60,575,000

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400.000

87.400.000

378.488.242

378.488.242

اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة
القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في المستقبل.
وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:
 سعر الخصم ٪12.5
 معدل النمو ٪3
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1 112الزكاة
أ -الموقف الزكوي
قدمت شركات المجموعة إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنة المنتهية في  30سبتمبر 2015م وسددت الزكاة
المستحقة بموجبها ،وقد حصلت شركة عطاء التعليمية على الربط اآللي حتى  30سبتمبر 2015م ومازالت شركات المجموعة بانتظار
الربط النهائي.
ب -تم احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة (أرباح العام المعدلة) بعد استبعاد حصة وقف خادم الحرمين الشـريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للموهبة واإلبداع من الوعاء الزكوي والتي ال تخضع للزكاة ،والذي كانت تفاصيله األساسية كما يلي:
2016م

2015م
( غير مراجعة )

صافي الربح المعدل (أ)

75.998.120

94.572.400

يضاف :حقوق المساهمين

468.964.104

508.876.102

مخصصات

25.076.166

26.104.558

قروض ومصادر تمويل أخرى

195.081.172

177.419.256

يخصم :أصول غير متداولة

()811.179.008

()724.451.008

اإلجمالي (ب)

46.059.446

82.521.308

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

75.998.120

94.572.400

ج -تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31يوليو فيما يلي:
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد في بداية السنة

3.033.395

1.240.903

مكون خالل السنة

1.899.953

2.364.310

المسدد خالل السنة

()2.686.429

()571.818

الرصيد في نهاية السنة

2.246.919

3.033.395

1 113مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

توزيعات أرباح مستحقة

53.000.000

26,798,637

مصروفات تمويل مستحقة

4.101.748

4,227,298

5.188.630

2,778,311

مستحقات عاملين

5.774.411

1,611,605

مصروفات مستحقة

465.683

917,007

أخرى

803.599

241,569

69.334.071

36,574,427

تأمينات أعمال

محتجزة*

* يتمثل رصيد تأمينات األعمال المحتجزة في ضمان تنفيذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة (طرف ذو عالقة) مقابل تنفيذ مشروع المجمع التعليمي
بالمنصورة وإشبيليا كما هو مبين باإليضاحين أرقام ()7،9
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ً
مقدما
1 114إيرادات مستلمة

يمثل هذا الرصيد إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية المستلمة مقدماً عن الفصل الدراسي األول 2016م 2017/م.

1 115مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد أول السنة

30,414,870

21,033,073

مكون خالل السنة

9.531.952

6,217,721

الرصيد المحول نتيجة االستحواذ

--

5,454,367

مدفوع خالل السنة

()5.338.704

()2,290,291

34.608.118

30,414,870

1 116تمويل طويل األجل
16أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية حصلت بموجبها على تمويل طويل األجل في صيغة عقود بيع آجل بلغت قيمة
1116
األول مبلغ  34مليون ريال سعودي لتمويل شراء أرض بحي أشبيليا .يتم سداد التسهيل على  6أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة
بسنتين  .كما بلغت قيمة التسهيل الثاني مبلغ  28مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة الستكمال بناء المجمع
التعليمي بحي المنصورة  .استخدمت الشركة منه مبلغ  25.624.285ريال سعودي .يتم سداد التسهيل على خمسة أقساط سنوية بعد فترة
السماح المقدرة بسنتين ونصف  -تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين
البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا وأرض مجمع
المنصورة والمدرجة ضمن بند األصول الثابتة وقد بلغت صافي قيمتها الدفترية  104.4مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في  31يوليو 2016م
( 31يوليو 2015م 104.7 :مليون ريال سعودي).
16بتاريخ  2ذو القعدة 1435هـ الموافق  28أغسطس 2014م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1116
بإجمالي قيمة  80مليون ريال سعودي لتمويل  ٪80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية استخدمت الشركة منه مبلغ  68.7مليون ريال
سعودي  -يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك -
تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا
نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذا التسهيل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قيمة التمويل وكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة النخبة التعليمية (الشركة التابعة) وضمانات
عينية تتمثل في افراغ صك أرض مجمع االزدهار التعليمي بنات  .وأرض المبنى اإلداري لفرع الروابي.
161116بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
بإجمالي قيمة 140مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي أشبيليا .يتم سداد التسهيل
على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بسنتين من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك .تم منح هذا التسهيل بهامش ربح
وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة  ،باإلضافة إلى اإلبقاء على رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا (لدى
نفس البنك الممول).
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 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
16بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي  19.3مليون
1116
ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة  .يتم سداد التسهيل على عشرة أقساط
سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية .
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة برهن ارض فيال سكن الموظفين بالروابي واألرض الواقعة بحي السالم.
وفيما يلي بيان حركة القرض الممنوح من وزارة المالية خالل السنة:
 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد في بداية السنة

19.038.000

--

المتحصالت خالل السنة

--

19.038.000

الرصيد في نهاية السنة

19.038.000

19.038.000

19.038.000

19.038.000

إجمالي القروض في نهاية السنة
يخصم :مصروفات تمويلية مؤجلة
الرصيد في بداية السنة

()5.310.542

--

استهالك مصاريف تمويلية مؤجلة عن السنة

549.098

--

الرصيد في نهاية السنة

()4.761.444

--

القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة

14.276.556

19.038.000

 31يوليو 2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الجزء المتداول من القروض

--

--

الجزء غير متداول من القروض

14.276.556

19.038.000

الجزء غير متداول من القروض

14.276.556

19.038.000

وقد تم عرض تلك القروض بالقوائم المالية كما يلي:

16بتاريخ  3رجب 1436هـ الموافق  22ابريل 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1116
المؤرخة في  28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 17مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء األرض المتاخمة لمجمع المنصورة وإعادة تأهيل
المباني المقامة عليها  ،يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة ،باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
161116بتاريخ  17ذو الحجة 1436هـ الموافق  30سبتمبر 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك
المحلية المؤرخة في 28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 29.600مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء ارض المبنى االداري الجديد .يتم
سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
16بتاريخ  9شعبان 1437هـ الموافق  16مايو 2016م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي
1116
30مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت الشركة منه  7مليون ريال ويتم السداد بعد  6اشهر من تاريخ الحصول على
التسهيل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويل األجل كما في:
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد في بداية السنة

140.813.157

59,621,339

تمويل تم الحصول عليه خالل السنة

81.911.740

98.275.956

المسدد خالل السنة

()41.920.281

()17,084,138

الرصيد في نهاية السنة

180.804.616

140.813.157

تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي كما في:
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل  -االلتزامات المتداولة

59.220.820

41,920,282

تمويل طويل األجل  -االلتزامات غير المتداولة

121.583.796

98.892.875

180.804.616

140.813.157

1 117إيرادات مؤجلة «منح حكومية»
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الرصيد في بداية السنة

--

--

الحركة خالل السنة

5.310.542

--

إيرادات منح حكومية عن السنة (إيضاح )21

()549.098

--

الرصيد في نهاية السنة

4.761.444

--

تتمثل إيرادات مؤجلة منح حكومية في قيمة فوائد القروض الممنوحة من وزارة المالية للشركة والتي تم منح الشركة إعفاء من سداد تلك الفوائد (إيضاح .)4-16
تم عرض تفاصيل اإليرادات المؤجلة “ منح حكومية” في قائمة المركز المالي كما في:
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

الجزء المتداول من اإليرادات المؤجلة “منح حكومية”

571.062

--

الجزء الغير متداول من اإليرادات المؤجلة «منح حكومية»

4.190.382

--

4.761.444

--
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

1 118احتياطي نظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي الى  ٪30من رأس المال.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

1 119اإليرادات
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

إيرادات رسوم دراسية

328.562.786

322,269,332

إيرادات اشتراك حافالت

10.355.260

7,199,134

338.918.046

329,468,466

2 220تكلفة اإليرادات
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

رواتب وأجور ومزايا موظفين

155.320.115

141,609,168

إيجارات

29.147.410

27,158,785

استهالك واستنفاذ

16,942,440

15,605,867

مطبوعات وقرطاسيه

4.596.340

3,645,904

رسوم استقدام وتعقيب

4.353.559

4,811,298

مرافق عامة

4.461.407

3,214,605

مصروفات رحالت وهدايا

3.451.309

2,629,664

مصروفات صيانة ونظافة

3.095.394

2,440,748

مصروفات سيارات

2.136.398

1,979,682

أخرى

4,622,280

3,362,016

228.126.652

206,457,737

2 221إعانات حكومية
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

إيرادات منح حكومية مؤجلة (إيضاح )17

549.098

--

إعانات وزارة التربية والتعليم

1.034.937

1,388,623

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

579.033

455,428

2.163.068

1,844,051

1-1تمنح إعانة وزارة التربية والتعليم للشركة سنوياً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذلك من قبل
الوزارة وأعداد الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.
ً
2-2تمنح إعانة صندوق تنمية الموارد البشرية (الصندوق) وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب الشهري
لمدة معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

2 222مصروفات إدارية وعمومية
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

رواتب وأجور ومزايا موظفين

17.486.663

15,999,226

أتعاب استشارية

1.087.955

4,435,330

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

627.504

922,850
145,629

رسوم استقدام

243.204

مصروفات سفر وانتقال

133.324

94,987

مرافق عامة

62.877

120,316

استهالكات

887

5,951

إطفاء مصاريف ما قبل التأسيس

--

593,539

أخرى

903.161

1.570.251

20.545.575

23.888.079

2 223إيرادات أخرى ،بالصافي
 31يوليو
2016م

 31يوليو 2015م
( غير مراجعة )

تأجير المقاصف

2.826.849

2,544,612

الحصص الدراسية اإلضافية المسائية

1.422.777

1,515,038

مبيعات زي مدرسي

725.416

50,841

إيجارات

702.315

274500

كتب ولوازم مدرسية

501.350

1,055,135

أرباح استثمارات

879

22,928

خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات

--

()154,845

إيرادات أخرى

1.016.661

594,628

7.196.247

5,902,837

2 224ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في  31يوليو 2016م من صافي ربح السنة وربحية السهم من اإليرادات األخرى وربحية السهم من ربح التشغيل
على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة  21.6مليون سهم (2015م 21.6 :مليون سهم) .تم احتساب المتوسط المرجح
لعدد األسهم المصدرة كما يلي:
 31يوليو
2016م

 31يوليو2015م
( غير مراجعة)

عدد االسهم المصدرة كما في  1أغسطس

21.640.600

14.200.000

إصدار أسهم خالل السنة

--

7.440.600

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة

21.640.600

21.640.600
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)

2 225عقود اإليجار التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي .ان عقود اإليجارات لفترات أولية يمتد من سنة واحدة إلى  18سنة مع خيار تجديد العقد بعد انتهاء فترة عقد
اإليجار ،وقد بلغ الحد األدنى للقيم اإليجارية السنوية لها وفقاً للعقد المشار إليه مبلغ  124.4مليون ريال سعودي.
 31يوليو
2016م

 31يوليو2015م
( غير مراجعة)

 1يوليو 2017م –  30يونيو 2019م

18.000.000

30.000.000

 1يوليو 2019م –  30يونيو 2024م

32.490.000

32.490.000

 1يوليو 2024م –  30يونيو 2029م

35.186.670

35.186.670

 1يوليو 2029م –  30يونيو 2034م

38.705.335

38.705.335

اإلجمالي

124.382.005

136.382.005

2 226التقارير القطاعية
تتركز إيرادات المجموعة البالغة  338مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية ،والخدمات المتعلقة بها وهي تمثل  ٪100من إجمالي إيرادات السنة
المنتهية في  31يوليو 2016م وبالتالي فإن كافة أصول والتزامات الشركة مخصصة لقطاع الدراسة.

2 227االرتباطات الرأسمالية
كما في  31يوليو 2016م لدى الشركة ارتباطات رأسمالية عن مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  67.5مليون ريال سعودي (2015م  100 :مليون ريال سعودي)
الخاصة بعقود انشاء مجمع المدارس بحي إشبيليا.

2 228األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمه ،ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى ،استثمارات ،تمويل طويل األجل ،ذمم
دائنة ،حسابات دائنة أخرى.
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة
تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع .وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة
األخرى بصورة رئيسية من أولياء األمور وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية.
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي
والتدفقات النقدية للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي تكون
بأسعار عمولة معومة .وتخضع جميع الديون والودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة .وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأيها أن
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى
كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة.
مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة
بصورة أساسية بالريال السعودي .ولذلك فإن مخاطر العمالت التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ
القياس .وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي
اإلدارة أن القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
مع تقرير المراجع المستقل
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 31يوليو 2018م

إيضاح رقم

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

إيضاح 6

إيضاح 6

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

7

533.842.678

481,427,533

427,973,689

أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

8

--

2,754,260

4,717,077

أصول غير ملموسة

9

376,399,169

376,399,169

378,488,242

910,241,847

860,580,962

811,179,008

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
النقد ومافي حكمه

10

10,171,019

مخزون

26,519,466

20,574,133

1,492,815

3,581,056

3,418,195

ذمم مدينة

11

54,920,948

47,556,925

33,140,486

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

12

33.472.123

31,077,390

38,205,770

مجموع الموجودات المتداولة

100.056.905

108,734,837

95,338,584

مجموع الموجودات

1.010.298.752

969,315,799

906,517,592

رأس المال

18

400,000,000

216,406,000

216,406,000

عالوة إصدار

18

209,594,000

209,594,000

209,594,000

إحتياطي نظامي

19

16,062,425

40,865,430

31,196,644

أرباح مبقاه

99,356,874

172,639,720

99,220,752

مجموع حقوق الملكية

725.013.299

حقوق امللكية

639,505,150

556,417,396

مطلوبات غير متداولة
الجزء الغير متداول من إلتزامات التأجير التمويلي

--

39,397

546,830

-8ب

الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل

13

132.055.528

142,889,667

135,860,352

إيرادات منح حكومية مؤجلة

14

2,978,816

3,596,477

4,190,382

منافع الموظفين

17

32.051.100

39,404,800

35,410,000

167.085.444

185,930,341

176,007,564

مجموع المطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

13

71,538,900

إيرادات مستلمة مقدماّ

37,415,928

59,220,820

12,907,304

24,093,481

26,695,302

ذمم دائنة

3,598,171

4,364,803

5,142,134

إيرادات منح حكومية مؤجلة

14

617,661

593,905

571,062

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

15

27.970.954

67,209,506

69,334,071

1.528.164

2,232,241

2,246,919

--

577,842

785,816

38,855

7,392,602

10,096,508

118.200.009

143,880,308

174,092,632

مجموع المطلوبات

285.285.453

329,810,649

350,100,196

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1.010.298.752

16

مخصص الزكاة
الجزء المتداول من إلتزامات التأجير التمويلي
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

-8ب
28

مجموع المطلوبات المتداولة

969,315,799

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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906,517,592

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

إيضاح رقم
اإليرادات

20

325,186,830

338,289,839

تكلفة اإليرادات

21

()217,415,342

()218,510,145

107.771.488

119.779.694
()19,445,806

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

22

()20.927.909

إيرادات أخرى

23

7.584.893

7,536,609

خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

--

()2,089,073

ربح التشغيل

94,428,472

105,781,424

تكاليف تمويل

()4,983,402

()7,334,315

صافي ربح السنة قبل الزكاة

89,445,070

98,447,109
()2.232.241

الزكاة

16

()1,527,688

تسويات زكوية

16

()7.433

472.995

87,909,949

96,687,863

صافي ربح السنة
ربحية السهم:
ربحية السهم األساسية والمخفضة وفقاً لربح السنة العائد إلى المساهمين في الشركة

24

3.54

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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3.90

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
صافي ربح السنة

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

87,909,949

96,687,863

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو اخلسارة
(خسائر) إكتوارية من إعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة للموظفين

()2.401.800

()2.779.800

اجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً الى الربح والخسارة

()2.401.800

()2.779.800

اجمالي الدخل الشامل للسنة

85,508,149

93.908.063

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
رأس المال

عالوة اإلصدار

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة

مجموع حقوق الملكية

الرصيد يف  1أغسطس 2016م

216.406.000

209.594.000

31.196.644

99,220,752

556.417.396

صايف ربح السنة

--

--

--

96,687,863

96,687,863

خسائر الدخل الشامل

--

--

--

()2,779,800

()2,779,800

اجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

93,908,063

93,908,063

محول لالحتياطي النظامي

--

--

9,668,786

()9,668,786

--

توزيعات نقدية للمساهمني

--

--

--

()10,820,309

()10,820,309

الرصيد يف  31يوليو 2017م

216.406.000

209.594.000

40,865,430

172,639,720

639,505,150

الرصيد يف  1أغسطس 2017م

216.406.000

209.594.000

40,865,430

172,639,720

639,505,150

زيادة رأس املال خالل السنة

183.594.000

--

()33.594.000

()150.000.000

--

صايف ربح السنة

--

--

--

87,909,949

87,909,949

خسائر الدخل الشامل

--

--

--

()2.401.800

()2.401.800

اجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

85,508,149

85,508,149

محول لالحتياطي النظامي

--

--

8,790,995

()8,790,995

--

الرصيد يف  31يوليو 2018م

400.000.000

209.594.000

16,062,425

99,356,874

725.013.299

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

376

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

89,445,070

98,447,109

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة قبل الزكاة
تعديالت لــ:
إهالك واالستنفاذ

13.476.678

14.749.236

الهبوط في قيمة الشهرة

--

2,089,073
496,445

الهبوط في قيمة الذمم المدينة

1.469.573

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

--

135,870

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

5.403.200

5,197,600

109.794.521

121.115.333

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
المخزن

2.088.241

ذمم مدينة

()8.833.596

()14,912,884

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()2.394.733

7,128,380

ذمم دائنة

()766.632

()777,331

إيرادات مقدمة

()11.186.177

()2,601,821

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()7.353.747

()2,703,906

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()39.238.552

()12.944.874

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

42,109,325

94.140.036

منافع الموظفين

()15.158.700

()3,982,600

الزكاة

()2.239.198

()1,773,924

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

24,711,427

88.383.512

إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ

()63.137.563

()66,376,133

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()63.137.563

()66,376,133

()162,861

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
محصل من تمويل طويل األجل

60.672.934

53,873,791

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()37.978.006

()69.220.430

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()617.239

()715,407

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التمويلية

22.077.689

()16.062.046

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()16.348.447

5,945,333

النقد وما في حكمه أول السنة

26,519,466

20,574,133

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

10.171.019

26,519,466

خالل السنة نشأت المعامالت غير النقدية التالية:
محول من مشروعات تحت التنفيذ الى ممتلكات ومعدات

68.748.144

19,855,650

توزيعات أرباح غير مدفوعة

--

10.820.309

محول من أصول مستأجرة الى ممتلكات ومعدات

2.714.954

--

زيادة رأس المال من أرباح مرحلة واحتياطي نظامي

183.594.000

--

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )32جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

1 11التنظيم واآلنشطة الرئيسية
شركة عطاء التعليمية (الشركة) هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010186435بتاريخ  10ربيع األول 1424هـ الموافق  11مايو 2003م ،كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/71ق) بتاريخ  10ربيع األول 1431هـ الموافق  24فبراير 2010م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية والعالمية ،رياض األطفال ،ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة الرياض بموجب
التراخيص الممنوحة من وزارة التربية والتعليم .وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة للشركة بموجب السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز
التدريب على الحاسب اآللي.
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من رأس المال بشكل مباشر وغير
مباشر («يشار إليهم بـ «المجموعة»):
نسبة الملكية الفعلية
الشركة التابعة

الشكل القانوني

بلد التأسيس

كما في
 31يوليو 2018م

كما في
 31يوليو 2017م

شركة النخبة التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة العروبة العالمية للخدمات
التعليمية

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

شركة الرواد للخدمات المساندة

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

٪100

٪100

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وعنوانها الرسمي كما يلي:
ص.ب 87527
الرياض 11652
المملكة العربية السعودية

2 22أسس اإلعداد
أ -المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بالنسبة لجميع الفترات السابقة للسنة المنتهية في  31يوليو  ،2016قامت الشركة بإعداد وعرض قوائمها المالية النظامية وفقاً لمعايير المحاسبة
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام
األساسي للشركة في إطار ما يتفق مع إعداد وعرض القوائم المالية .إن مصطلح «معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» يشير إلى معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
يعرض اإليضاح رقم ( )6أثر التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية على حقوق الملكية المدرجة سابقاً كما في 31يوليو 2016م ،وقائمة الربح أو
الخسارة وقائمة الدخل الشامل للمجموعة للسنة المنتهية في  31يوليو 2016م ،بما في ذلك طبيعة وأثر التغيرات الجوهرية في السياسات المحاسبية
عن تلك المستخدمة في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  31يوليو 2016م.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة.
لقد تم إعداد القوائم المالية للحصول على المعلومات واستخدام هيئة السوق المالية السعودية لغرض الطرح العام ألسهم الشركة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -2أسس اإلعداد  -تتمة
ب -أسس توحيد القوائم المالية
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند تحول السيطرة إلى المجموعة .يتم قياس العوض المحول في االستحواذ
بصورة عامة بالقيمة العادلة لصافي األصول المقتناة القابلة للتحديد .يتم إجراء اختبار هبوط القيمة بشكل سنوي ألي شهرة ناتجة .يتم إثبات أي مكسب
من الشراء بسعر تفضيلي في الربح أو الخسارة بشكل فوري .يتم قيد تكاليف المعامالت كمصروفات عند تكبدها.
ال يتضمن العوض المحول المبالغ المتعلقة بتسوية معامالت ناتجة عن عالقات سابقة .يتم عادة إثبات هذه المبالغ في الربح أو الخسارة.
يتم قياس أي عوض محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا كان هناك إلتزام بدفع عوض محتمل ينطبق عليه تعريف األداة المالية وتم تصنيفه
كحقوق ملكية عندها ال يتم إعادة قياسه ويتم إثبات التسوية ضمن حقوق الملكية ،خالفاً لذلك ،يتم قياس أي عوض محتمل آخر بالقيمة العادلة في تاريخ
التقرير وإثبات التغيرات الالحقة في قيمته العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
الشركات التابعة
إن الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة عندما تكون المجموعة معرضة لعوائد متغيرة أو
لديها حقوق في عوائد متغيرة ناتجة عن إرتباطها مع تلك المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل سلطتها على تلك المنشأة.
ويتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة للشركة إعتباراً من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ إنتهاء هذه السيطرة.
الحصص غير المسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة وفقا لحصتهم في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.
يتم اثبات التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركة التابعة التي ال يترتب عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
فقدان السيطرة
عند فقدان السيطرة ،تقوم المجموعة بإلغاء إثبات أصول وإلتزامات الشركة التابعة والحصص غير المسيطرة والعناصر األخرى لحقوق الملكية
المتعلقة بالشركة التابعة .ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان السيطرة ضمن الربح أو الخسارة .في حال إحتفاظ المجموعة بأي حصة
في الشركة التابعة السابقة ،يتم قياس تلك الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

ج -أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مفهوم اإلستمرارية.

د -العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط للشركة.

هـ -استخدام األحكام والتقديرات
قامت اإلدارة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بوضع أحكام وتقديرات وإفتراضات ،والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وعلى
المبالغ المدرجة لألصول واإللتزامات والدخل والمصروفات .هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .ويتم إثبات التعديالت على تلك التقديرات الحقا.
االفتراضات والتقديرات
إن المعلومات حول االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة التي تنطوي على مخاطر هامة تؤدي إلى تعديل جوهري في السنة المالية التي تنتهي في
 31يوليو 2018م تم إدراجها في اإليضاحات التالية:
 تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات (إيضاح )7
 اختبار الهبوط في القيمة لألصول غير الملموسة (إيضاح )9
 قياس التزامات المنافع المحددة :االفتراضات االكتوارية الرئيسية (إيضاح )17
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3 33المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد
المعايير والتعديالت الصادرة ولكن لم تنطبق على القوائم المالية مدرجة أدناه .إن هذه القائمة من المعايير الصادرة هي تلك التي تتوقع الشركة بصورة
معقولة أن يكون لها أثر على اإلفصاحات والمركز أو األداء المالي عند تطبيقها في تاريخ مستقبلي .فيما يلي المعايير والتعديالت الصادرة وغير سارية
المفعول حتى اآلن.

أ -المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9االدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية الذي يحل محل معيار
المحاسبة الدولي  39األدوات المالية :اإلثبات والقياس وجميع اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9يجمع المعيار الدولي للتقرير المالي
 9بين الجوانب الثالثة للمحاسبة لألدوات المالية :التصنيف والقياس ومحاسبة اإلنخفاض والتحوط .يسري المعيار الدولي للتقرير المالي  9على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر .باستثناء محاسبة التحوط ،فإن التطبيق بأثر رجعي مطلوب ولكن عرض معلومات
المقارنة غير إلزامي .بالنسبة لمحاسبة التحوط يتطلب تطبيق المتطلبات بأثر رجعي مع بعض االستثناءات المحدودة .إن الشركة بصدد إستكمال تقييمها
المتعلق بأثر نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على اإلنخفاض في قيمة موجودتها المالية.

ب -المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  15في مايو 2014م ويقدم المعيار الجديد نموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العقود
مع العمالء .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15يتم اإلعتراف باإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل
سلع أو خدمات إلى العميل.
سيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات إثبات اإليرادات الحالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .يجب تطبيق المعيار إما بأثر رجعي
كامل أو تطبيق بأثر رجعي معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م .إن الشركة بصدد إستكمال تقييمها المتعلق بأثر المعيار الدولي
للتقرير المالي  15على سياساتها الخاصة باالعتراف باإليرادات.

ج -المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16عقود االيجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16نموذجاً محاسبة إيجاري واحد في المركز المالي للمستأجرين .يقوم المستأجر باإلعتراف بأصول حق االستخدام
التي تمثل حقه في استخدام األصل المحدد ومطلوبات اإليجار تمثل إلتزاماته بإجراء مدفوعات اإليجار .هناك استثناءات إختيارية لعقود اإليجار قصيرة
األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة .تظل محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي أن المؤجرين يستمرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود
إيجارات تمويلية أو تشغيلية.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل اإلرشادات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  17الخاص بعقود اإليجار ،تفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  4لتحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  15عقود اإليجار
التمويلية – الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة -27ويتم تقييم جوهر المعاملة التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.
يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م .مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 15
اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل التاريخ األولي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .16بدأت الشركة في تقييم األثر المحتمل لتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي  16على قوائمها المالية.

د -التعديالت األخرى
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي ال يتوقع أن يكون لها أثر على القوائم المالية للشركة:
 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .)2
 بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار
المحاسبة الدولي .)28
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4 44ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أ -تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تقوم الشركة 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 استهالكها خالل دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
يتوقع أن تتحقق خالل االثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة عندما:






يكون متوقعاً أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية.
يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
مستحق للتسوية خالل أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لألثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

ب -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق تاريخ القياس .يستند
قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث إما:
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات.
إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قاب ً
ال للوصول إليه من قبل الشركة .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام
اإلفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق يمثلون مصلحتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية باستخدام الموجودات في أقصى
وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له.
تستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستفادة من المدخالت
التى يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التى اليمكن إدراكها.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة .ويتم اإلفصاح
عن ذلك أدناه ،بنا ًء على مدخالت أقل مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث :أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين
المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالل الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية
فترة التقرير .تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة العادلة غير المتكررة.
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في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية
للشركة .ولهذا التحليل تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في إحتساب التقييم مع العقود
والمستندات األخرى ذات العالقة .كما تقوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو إلتزام مع المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا
كان التغير معقوالً .ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل
أو اإللتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادة كما هو موضح أعاله.

ج -النقد وما في حكمه
إن ما في حكم النقد هو استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية
للتغيرات في القيمة .تتكون التقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وتسهيالت المرابحة بفترة استحقاق أصلية
أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

د -المخزون
يتكون المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية والزى المدرسى ويسجل بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وتمثل القيمة القابلة
للتحقق الفرق بين سعر البيع التقديري في ظروف العمل االعتيادية مخصوما منها تكاليف اإلتمام التقديرية ومصاريف استكمال البيع .يتم تحديد التكلفة
باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تقوم الشركة (عند اللزوم) بإثبات انخفاض في القيمة الدفترية بالفرق بين القيمة الدفترية وصافي القيمة اإلستردادية للمخزون بطيء الحركة والمخزون
المتقادم ضمن تكلفة المبيعات في قائمة الربح أو الخسارة.

هـ -الذمم المدينة التجارية
تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القيمة .ويتم تكوين خسائر اإلنخفاض عند وجود دليل موضوعي
يشير إلى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة.
ويتم تحميل اإلنخفاض على قائمة الربح أو الخسارة .وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى قائمة الربح أو الخسارة.

و -المنح الحكومية
يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المرتبطة سوف يتم اإللتزام بها .عندما ترتبط
المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي تعتزم الشركة تعويض التكاليف التي يتم قيدها كمصروفات.
عندما تتعلق المنحة بأصل ،يتم اإلعتراف بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل ذو العالقة.
عند تحصل الشركة على منح غير نقدية يتم تسجيل األصل والمنحة باإلجمالي بالقيمة اإلسمية وتحويلها إلى قائمة الربح أو الخسارة على مدى العمر
اإلنتاجي المتوقع لألصل بنا ًء على نمط استهالك مزايا األصل المحدد بأقساط سنوية متساوية .عندما يتم منح قروض أو مساعدات مماثلة من الحكومات
أو المؤسسات ذات العالقة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة السائد فإن أثر هذه الفوائد التفضيلية يعتبر منحة حكومية.

ز -األدوات المالية – اإلثبات األولي واالثبات الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لدى منشأة وإلتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

ح -الموجودات المالية
1-1اإلثبات والقياس األولي
يتم تصنيف الموجودات عند القياس األولي كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واإلقراض والمديونيات والموجودات المالية
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع أو كمشتقات مخصصة كأدوات تحوط في تحوط فعال ،أيهما مالئماً.
يتم قياس كافة الموجودات بخالف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف معامالت
مباشرة .يتم اإلعتراف بتكاليف المعامالت للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.
للشركة الموجودات المالية التالية :نقد وما في حكمه وذمم مدينة ومستحق من طرف ذو عالقة واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
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2-2القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو مبين أدناه:
اإلقراض والمديونيات
اإلقراض والمديونيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات قيمة محددة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في سوق نشط .بعد القياس
المبدئي يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصاً اإلنخفاض.
يتم إحتساب التكلفة المطفأة باألخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تشكل جز ًء ال يتجزأ من معدل
الفائدة الفعلي .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة .يتم اإلعتراف بالخسائر الناتجة من
اإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة في التكاليف التمويلية بالنسبة للقروض أو المصروفات التشغيلية األخرى بالنسبة للمديونيات.
الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتم تصنيف االستثمارات والتي لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد والتي يكون للشركة النية والقدرة على اإلحتفاظ
بها حتى تاريخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً أي إنخفاض وإثبات اإليرادات بطريقة العائد الفعلي .تأخذ الشركة في اإلعتبار
مخاطر إئتمان األطراف األخرى في تقييمها فيما إذا كانت هذه األدوات المالية قد إنخفضت قيمتها.
تتضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق اإليداعات لدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة ذات تواريخ استحقاق
أصلية ثالثة أشهر أو أكثر ولكن ليس أكثر من سنة من تاريخ الشراء.
ليس لدى الشركة أي موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مصنفة عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
3-3إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من األصول المالية المماثلة ،عندما ينطبق) عندما:
 إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل
 قامت الشركة ينقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تعهدت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري
لطرف ثالث من خالل ترتيبات وإما
(أ)

قيام الشركة بتحويل كافة المخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية

(ب)

لم تقم الشركة بنقل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل بصورة جوهرية ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل.

4-4إنخفاض الموجودات المالية
بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بالتأكد فيما إذا كان هناك دلي ً
ال
موضوعياً على إنخفاض قيمة أصل أو مجموعة من األصول المالية .بعتير األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان
هناك دلي ً
ال موضوعياً على اإلنخفاض نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن الحدث له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن تقديرها بصورة موثوق فيها.
قد يتضمن دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر أو تأخير في سداد
أصل الدين أو إحتمال دخولهم في إفالس أو إعادة تنظيم مالي وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات
النقدية المقدرة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بالتعثر.
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الموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة
بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة المطفأة تقوم الشركة بداية بتقييم ما إذا كان هناك إنخفاض على مستوى فردي
للموجودات الهامة بمفردها .إذا قدرت الشركة عدم وجود دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل مالي تم تقييمه بشكل فردي،
سوا ًء كان جوهرياً أو غير جوهري ،يتم إدراج األصل في مجموعة أصول مالية ذات خصائص مخاطر إئتمان مماثلة وتقييمها مجتمعة
لإلنخفاض .بالنسبة للموجودات التي يتم تقييمها بصورة منفردة لتحديد خسائر اإلنخفاض ،أو ال يزال اإلعتراف بها ال يتم إدراجها في
التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة.
يتم قياس مبلغ أي خسائر إنخفاض كالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة (بخالف خسائر اإلئتمان
المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد) .يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي
لألصل المالي.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص واإلعتراف بالخسائر في قائمة الربح أو الخسارة .إيرادات الفوائد
(المسجلة كإيراد تمويل في قائمة الربح أو الخسارة) يستمر استحقاقها على القيمة الدفترية المخفضة وتستحق باستخدام معدل الفائدة
المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسائر اإلنخفاض.
يتم شطب القروض والمخصصات المرتبطة بها عندما ال يكون هناك إحتمال حقيقي الستردادها مستقب ً
ال وتم تحقق كافة الضمانات أو تم
تحويلها إلى الشركة .في حال زيادة أو نقصان مبلغ خسائر اإلنخفاض المقدر في السنة الالحقة بسبب أحداث وقعت بعد اإلعتراف باإلنخفاض،
يتم زيادة أو تخفيض خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً من خالل تعديل حساب المخصص .في حال استرداد المشطوب الحقاً ،يتم تخفيض
مبلغ االسترداد من المصروفات اإلدارية والعمومية في قائمة الربح أو الخسارة.

ط -المطلوبات المالية
االثبات والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والقروض والسلف والذمم الدائنة،
ايهما مالئماً .يتم قيد كافة المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم
تكاليف المعامالت المباشرة .يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئياً والحقاً بالقيمة العادلة ،وأي تكاليف
معامالت متعلقة بها يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها .تتضمن المطلوبات المالية للشركة القروض وأوراق الدفع المستحقة
والمستحق ألطراف ذات عالقة.
الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة .تتكون التكلفة من تكلفة المعدات والمواد بما في ذلك
الشحن والتأمين والنفقات من المقاولين لتركيب وإنشاء األعمال وتكاليف التمويل المرسملة .إذا كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات أعماراً
إنتاجية مختلفة ،يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة في الممتلكات والمعدات.
المقدر لكل منها وفقاً
حمل استهالك الممتلكات والمعدات على قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي
َّ
يُ َّ
لألعمار المقدرة السنوية التالية:
السنوات

االصل
مباني

50

أثاث ومفروشات

15

معدات وأجهزة كهربائية

15

وسائل نقل وانتقال

10

يتم مراجعة طرق االستهالك والمعدالت والقيم المتبقية بصورة سنوية ويتم تعديلها إذا كانت الطريقة الحالية والعمر اإلنتاجي المقدر أو القيمة
المتبقية مختلفة عن تلك المقدر سابقاً .يتم اإلعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة بأثر مستقبلي.

384

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة
تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات .اإلصالحات والتحسينات الصغيرة يتم
تحميلها كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن عملية استبعاد الموجودات والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع
والقيمة الدفترية للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة.
تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة لحين انتهاء اإلنشاء أو التركيب ،وعندئذ يتم تحويل تكلفة هذه الموجودات باإلضافة إلى التكاليف
المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء أو التركيب ،بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة ،إلى فئة الموجودات المعنية .ال يتم تحميل االستهالك على
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

ي -الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بصورة منفردة عند اإلثبات األولي بالتكلفة .الحقاً لإلثبات األولي يتم قيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر إنخفاض متراكم .الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ال يتم رسملتها ويتم
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تم فيها تكبد المصروفات.

ك -برامج الحاسب اآللي
يتم قيد تراخيص البرامج المشتراة من األطراف األخرى مبدئياً بالتكلفة .يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها المقدر بخمس سنوات.

ل -الشهرة
الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
واإللتزامات المحتملة المعترف بها .عندما تقوم الشركة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ .يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج األعمال على
الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال .تمثل كل وحدة مولدة للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية
وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.

م -تكاليف اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة على إنشاء موجودات مؤهلة لتحمل تكلفة اإلقتراض والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة
لالستخدام المحدد لها أو بيعها كجزء من تكلفة األصل المعني .حيثما يتم الحصول القروض خصيصاً لتمويل مشروع ،يمثل المبلغ المرسمل تكاليف
اإلقتراض المباشرة وغير المباشرة المتكبدة .وحيثما يكون هناك فائض نتيجة استثمار مؤقت لمبلغ تمويل األموال المقترضة لفترة قصيرة خاص
بغرض تمويل مشروع فإن الدخل المحقق من االستثمار المؤقت لهذه المبالغ يتم خصمها من إجمالي تكلفة اإلقتراض المرسملة .عندما تشكل القروض
المستخدمة لتمويل مشروع جز ًء من القروض العامة يتم إحتساب المبلغ المرسمل باستخدام معدل التمويل بالشركة.
يتم قيد كافة تكاليف القروض األخرى في الفترة التي تكبدت فيها .تتكون تكاليف القروض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما
يتعلق باإلقتراض.

ن -انخفاض الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر أن األصل قد تنخفض قيمته .في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يتطلب إجراء إختبار إنخفاض
سنوي لألصل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد
ناقصاً تكاليف االستبعاد وقيمته القابلة لإلستخدام أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات
نقدية داخلة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد لقيمتها
القابلة لالسترداد يتم إعتبار األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة القابلة لالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .يتم األخذ في اإلعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف
االستبعاد معامالت السوق األخيرة .في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت فيتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم إختبار الشهرة سنوياً
لإلنخفاض وال يتم عكس أي خسائر إنخفاض للشهرة.
تستند الشركة في إحتسابها لإلنخفاض على موازنات تفصيلية وخطط تشغيلية والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد
للشركة التي تتوزع عليها الموجودات الفردية .تغطي هذه الموازنات والخطط التشغيلية بصورة عامة فترة خمس سنوات .يتم إحتساب معدل النمو طويل
األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
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يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في فئات المصروفات التي تتفق مع وظيفة األصل المنخفض.
بالنسبة للموجودات باستثاء الشهرة يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان مؤشر على أن خسائر اإلنخفاض المعترف بها سابقاً لم تعد
موجودة أو قد إنخفضت .عند وجود مثل هذه المؤشر تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد .ويتم رد خسائر
اإلنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد
خصم االستهالك في حالة عدم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم اإلعتراف بهذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.

س -الزكاة
يتم احتساب مخصص الزكاة بتاريخ قائمة المركز المالى وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .ويدرج المخصص الناتج
ضمن قائمة األرباح والخسائر .يتم اثبات مطلوبات الزكاة االضافية عن السنوات السابقة إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط الزكوية عن سنوات سابقة من
قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها اصدار الربوط النهائية.

ع -منافع الموظفين
تقدم الشركة خطة مزايا محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط المنصوص عليها في أنظمة المملكة
العربية السعودية .يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
يتم اإلعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوارية في قائمة المركز المالي والرصيد المقابل يضاف إلى لألرباح المبقاة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر في الفترة الي حدثت فيها.
ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة في فترات الحقة ،ويتم اإلعتراف بالتكاليف والمصاريف المتعلقة بخطط المنافع المحددة
في قائمة الربح أو الخسارة.

ف -االعتراف بااليرادات
تتألف اإليرادات من القيم العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق من تقديم الخدمات في السياق الطبيعي ألنشطة الشركة مع االخذ بعين االعتبار
شروط الدفع المحددة تعاقدياً .يتم قيد اإليرادات بالصافي بعد الخصومات والحوافز والتخفيضات.
يتم إثبات اإليراد عندما يكون من الممكن قياسه بشكل موثوق وعندما يكون من المرجح أن تؤول المنفعة االقتصادية إلى الشركة وعندما تتحقق معايير
محددة لكل من أنشطة الشركة كما هو موضح أدناه.

ص -الخدمات التعليمية
يتم االعتراف بااليرادات عند تأدية الخدمات التعليمية للطالب المسجلين بالمدارس لكل عام دراسي على حدة وتدرج بالصافي بعد الخصومات
واالعفاءات .كما تتحقق االيرادات األخرى عند تقديم الخدمات ذات العالقة.

ق -توزيعات األرباح
تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.

ر -ربحية السهم
تقوم الشركة بعرض معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة
إلى المساهمين العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .يتم تحديد ربحية السهم المخفضة بخصم الربح
أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة مخصوماً منها األسهم المملوكة المحتفظ بها لتأثير كافة األسهم
العادية المخففة المحتملة والتي تتكون من أوراق الدفع القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين ،إن وجدت.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -تتمة
ش -المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك المعامالت ،أما الموجودات والمطلوبات
ذات الطبيعة النقدية المحددة بالعمالت األجنبية فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي ،وتدرج خسائر
أو أرباح فروقات أسعار الصرف في قائمة الربح أو الخسارة للفترة الجارية.

ت -اإليجارت
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب ،ينطوي أو ال ينطوي على عقد إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه .يتم تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان الوفاء
بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق محدد صراحة في الترتيب.

ث -الشركة كمستأجر
إن عقود اإليجار التمويلى التي تنقل إلى الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء اإليجار يتم رسملتها عند
بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع دفعات اإليجار بين النفقات
التمويلية وتخفيض في إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام .يتم اإلعتراف نفقات التمويل في التكاليف
التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ،ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة سوف تحصل على الملكية في نهاية
فترة اإليجار ،يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما أقصر.
إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي .يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الربح أو
الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

خ -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون للشركة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب تدفق خارج
للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير مبلغها بصورة موثوق فيها .عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خالل خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال ،وعندما يكون مالئماً
والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام .يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة.

ذ -االلتزامات المحتملة
هي التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مستقبلية غير مؤكدة ال
تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة ،أو التزام حالي ال يتم قيده ألن من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق الموارد لتسوية االلتزام .في حال عدم
القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن ا ال تدرج المطلوبات المحتملة وإنما تفصح عنها في القوائم المالية.

ض -التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة التي تشارك في أنشطة األعمال والتي يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات وتشمل اإليرادات
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى .تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل من قبل صانعي القرارات
التشغيلية للشركة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.
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5 55التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات
والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى
نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي تتأثر بها في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل وكذلك المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ذات المخاطر الجوهرية
التي قد ينتج عنها تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مدرجة أدناه .تستند الشركة في تقديراتها
على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .إن الظروف الحالية واإلفتراضات عن التطورات المستقبلية ،قد تتغير بسبب التغيرات في السوق أو
الظروف الخارجة عن سيطرة الشركة .يتم عكس هذه التغيرات في اإلفتراضات عند حدوثها.

أ -خطط المزايا المحددة
يتم تحديد تكلفة المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام ذي العالقة باستخدام التقييمات اإلكتوارية .يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات
مختلفة والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت
الوفيات .نظراً للتعقيد في التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن إلتزام المزايا المحدد شديد التأثر بالتغيرات في هذه اإلفتراضات.
تتم مراجعة جميع اإلفتراضات في تاريخ كل تقرير.
إن معدل الخصم هو المعامل األكثر عرضة للتغيرات .وعند تحديد معدل الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في اإلعتبار معدالت الفائدة لسندات الشركات
بعمالت تتفق مع عمالت إلتزام مكافأة نهاية الخدمة التي ال تقل عن تصنيف ( )AAأو أعلى ،كما تم تحديده بواسطة وكالة تصنيف معتمدة دولياً لتتوافق
مع المدة المتوقعة إللتزام المنافع المحددة .يتم مراجعة السندات األساسية للتأكد من جودتها .يتم حذف تلك التي لها فروقات إئتمان مفرطة من تحليل
السندات التي يعتمد عليها معدل الخصم ،على أساس أنها ال تمثل سندات جودة عالية .يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات لدول محددة .ال تتغير
جداول الوفيات إال على فترات زمنية استجابة للتغيرات السكانية .وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات إلى معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل
بالنسبة لدول محددة.

ب -انخفاض الشهرة
يتم إجراء إختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد بمقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد وقيمتها القابلة لالسترداد .إن القيمة
القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد هي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها القابلة لالستخدام أيهما أكبر .إن عملية التتقييم المعقد
المستخدمة لتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و/أو القيمة القابلة لالستخدام تتضمن استخدام طرق مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة
التي تستخدم إفتراضات لتقديرات التدفقات النقدية .تعتمد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير على معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات
النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

6 66شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية

كما هو مبين في (إيضاح )2تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .عند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية على أساس
المعايير الدولية للتقارير المالية ،قامت الشركة بتعديل المبالغ المدرجة سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المعايير المحاسبية السابقة) .فيما يلي الجداول وااليضاحات التي تبين
األثر على المركز المالي واألداء المالي للشركة نتيجة التحول من تطبيق المعايير المحاسبية السابقة إلى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
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 -6شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمة
6-666تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في  1أغسطس 2017م (تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية)
األرصدة وفق ًا للمعايير
السعودية السابقة

أثر التحول

إعادة تصنيف

األرصدة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

481.427.533

--

--

481.427.533

أصول بموجب عقد إيجار تمويلى

2.754.260

--

--

2.754.260

أصول غير ملموسة

376.399.169

--

--

376.399.169

مجموع الموجودات غير المتداولة

860.580.962

--

--

860.580.962

النقد ومافي حكمه

26.519.466

--

--

26.519.466

موجودات متداولة
مخزون

3.581.056

--

--

3.581.056

ذمم مدينة

47.556.925

--

--

47.556.925

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

31.077.390

--

--

31.077.390

مجموع الموجودات المتداولة

108.734.837

--

--

108.734.837

مجموع الموجودات

969.315.799

--

--

969.315.799

حقوق امللكية
رأس المال

216.406.000

--

--

216.406.000

عالوه اصدار

209.594.000

--

--

209.594.000

إحتياطي نظامي

40.635.142

230,288

--

40.865.430

أرباح مبقاه

174.148.807

()1,509,087

--

172.639.720

مجموع حقوق الملكية

640.783.949

()1,278,799

--

639.505.150

مطلوبات غير متداولة
الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي

--

39.397

الجزء الغير متداول من قروض طويل األجل

142.889.667

إيرادات منح حكومية مؤجلة

3.596.477

--

منافع الموظفين

38.126.001

1,278,799

مجموع المطلوبات غير متداولة

184.651.542

--

1,278,799

--

39.397

--

142.889.667

--

3.596.477

--

39.404.800

--

185.930.341

مطلوبات متداولة
الجزء المتداول من قروض طويل األجل
إيرادات مستلمة مقدماّ
ذمم دائنة

إيرادات منح حكومية مؤجلة

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

مخصص الزكاة

الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
مستحق إلى أطرف ذات عالقة
مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

37.415.928

--

--

37.415.928

24.093.481

--

--

24.093.481

4.364.803

--

--

593.905
67.209.506

--

--

--

--

2.232.241

--

--

7.392.602

--

--

--

--

--

577.842
143.880.308
328.531.850
969.315.799

389

--

--

--

--

--

4.364.803
593.905
67.209.506
2.232.241
577.842
7.392.602
143.880.308
329.810.649
969.315.799

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -6شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمة
6-666تسويات الشركة لقائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في  1أغسطس 2016م.
األرصدة وفقا للمعايير
السعودية السابقة

أثر التحول

إعادة تصنيف

األرصدة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

مشروعات تحت التنفيذ

أصول بموجب عقد إيجار تمويلى
أصول غير ملموسة

334.060.573
93.913.116

--

378.488.242

--

--

4.717.077

مجموع الموجودات غير المتداولة

811.179.008

موجودات متداولة
النقد ومافي حكمه

20.574.133

مخزون

--

---

93.913.116

()93.913.116
--

--

---

--

--

38.205.770

--

--

مجموع الموجودات

906.517.592

--

حقوق امللكية
رأس المال

216.406.000

ذمم مدينة

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة

3.418.195

--

33.140.486

--

95.338.584

---

427,973,689
-4.717.077
378.488.242
811.179.008
20.574.133
3.418.195
33.140.486
38.205.770
95.338.584

--

906.517.592

--

--

216.406.000

31.196.644

--

--

مجموع حقوق الملكية

557.219.278

()801,882

الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي

546.830

--

عالوه اصدار

إحتياطي نظامي

أرباح مبقاه

--

209.594.000

()801,882

100.022.634

---

209.594.000
31.196.644
99,220,752

--

556.417.396

--

546.830

مطلوبات غير متداولة
الجزء الغير متداول من قروض طويلة األجل
إيرادات منح حكومية مؤجلة

منافع الموظفين

--

135.860.352
4,190,382

--

--

--

135.860.352
4,190,382

34.608.118

مجموع المطلوبات غير متداولة

801,882

--

35.410.000

175.205.682

801,882

--

176.007.564

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
إيرادات مستلمة مقدماّ

59.220.820

--

--

59.220.820

26.695.302

ذمم دائنة

5.142.134

--

--

69.334.071

--

--

مطلوبات متداولة

إيرادات منح حكومية مؤجلة

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة

الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي

مستحق إلى أطرف ذات عالقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

--

--

571,062

--

2.246.919
785.816

--

174.092.632

--

906.517.592

--

--

10.096.508

801,882

349.298.314
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 -6شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمة
6-666تسويات الشركة لقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31يوليو 2017م
األرصدة وفقا للمعايير
السعودية السابقة

أثر التحول

األرصدة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية

اإليرادات

338.289.839

--

338.289.839

منح وإعانات حكومية

1.397.633

()1.397.633

--

تكلفة اإليرادات

()218,510,145

--

()218,510,145

مجمل الربح

121.177.327

()1.397.633

119.779.694

مصروفات عمومية وادارية

()19,445,806

--

()19,445,806

ايرادات اخرى

6.138.976

1.397.633

7.536.609

خسائر انخفاض قيمة الشهرة

()2.089.073

--

()2.089.073

ربح التشغيل

105.781.424

--

105.781.424

تكاليف تمويل

()7.334.315

--

()7.334.315

صافي ربح السنة قبل الزكاة

98.447.109

--

98.447.109

الزكاة

()2.232.241

--

()2.232.241

تسويات زكوية

472.995

--

472.995

صافي ربح السنة

96.687.863

--

96.687.863

ربحية السهم:

ربحية السهم األساسية والمخفضة

3.90

--

3.90

6-666تسويات الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31يوليو 2017م
األرصدة وفقا للمعايير
السعودية السابقة
صافي ربح السنة

96.687.863

أثر التحول
--

األرصدة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية
96.687.863

الدخل الشامل األخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة
خسائر إكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين

--

()2,779,800

()2,779,800

إجمالي الدخل الشامل

96.687.863

()2,779,800

93.908.063

6-666مالحظات توضيحية
1-1منافع العاملين
وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تقوم الشركة باحتساب التزام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي .وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،يتم احتساب التكاليف المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين على أساس التقييم االكتواري باستخدام
طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة .إن الفروقات في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في تاريخ التحول تم اإلعتراف بها مقابل األرباح المبقاة.
2-2في  1اغسطس 2016م ال يوجد اختالف جوهرى بين عرض قائمة التدفقات النقدية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
3-3قامت الشركة بإعادة تصنيف بعض البنود المقارنة بقائمة المركز المالى الموحدة ليتماشى مع عرض القوائم المالية في  31يوليو  2018كالتالى:
 مشروعات تحت التنفيذ لتصبح ضمن بند ممتلكات ومعدات.
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7 77ممتلكات ومعدات
التكلفة

أراضي

مباني
وإنشاءات

معدات وأجهزة
كهربائية

وسائل نقل
وانتقال

أثاث
ومفروشات

مشروعات تحت
التنفيذ

اإلجمالى

كما في  1اغسطس 2016م

177,190,872

158,003,561

25,178,079

19,295,320

31,682,113

93.913.116

505,263,061

اضافات خالل السنة

--

594,566

1.292.382

--

5.956.179

58.533.006

66,376,133

استبعادات

--

()374,628

()788.385

--

()421.317

--

()1,584,330

محول من مشروعات تحت التنفيذ

--

19.855.650

--

--

--

()19.855.650

--

كما في  31يوليو 2017م

177,190,872

178,079,149

25,682,076

19,295,320

37,216,975

132.590.472

570,054,864

اضافات خالل السنة

--

1,659,982

5,836,237

--

4,145,020

51,496,324

63,137,563

محول من مشروعات تحت التنفيذ

--

68,748,144

--

--

--

))68,748,144

--

محول من أصول مؤجرة تمويلياً

--

--

--

10,251,296

--

--

10,251,296

كما في  31يوليو 2018م

177,190,872

248,487,275

31,518,313

29,546,616

41,361,995

115,338,652

643,443,723

االهالك المتراكم
كما في  1اغسطس 2016م

--

20,864,043

18,160,955

17,805,530

20,458,844

--

77,289,372

المحمل للسنة

--

4,693,153

2.070.281

507.133

5.515.852

--

12.786.419

مجمع اهالك استبعادات

--

()273,796

()769.812

--

()404.852

--

()1.448.460

كما في  31يوليو 2017م

--

25,283,400

19,461,424

18,312,663

25,569,844

--

88,627,331

المحمل للسنة

--

5,668,881

3,254,506

702,208

3,811,777

--

13,437,372

اهالكات محولة من أصول مؤجرة
تمويلياً

--

--

كما في  31يوليو 2018م

--

30,952,281

22,715,930

26,551,213

29,381,621

--

109.601.045

صافي القيمة الدفترية
كما في  31يوليو 2018م

177,190,872

217,534,994

8,802,383

2,995,403

11,980,374

115,338,652

533,842,678

كما في  31يوليو 2017م

177,190,872

152,795,749

6,220,652

982,657

11.647.131

132.590.472

481,427,533

كما في  1اغسطس 2016م

177,190,872

137,139,518

7.017.124

1.489.790

11.223.269

93.913.116

427,973,689

كما في  31يوليو  2018توجد بعض األراضي والمباني البالغ قيمتها  184,5مليون ريال سعودي (2017م 184,5 :مليون ريال سعودي) كضمان مقابل
الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية كما هو مبين في إيضاح رقم (.)13
تتضمن الممتلكات والمعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه وتمثل
هذه األراضي ٪60من مساحة أراضي مدارس الرواد بمجمع االزدهار .وقد بلغت صافي القيمة الدفترية لتلك المباني  36.7مليون ريال سعودي .وتقضي
اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في  ٪30من أي مباني أو توسعات تقوم بها الشركة على هذه األراضي المستأجرة .وعليه فقد أدرجت
كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  47.3مليون ريال سعودي بما فيها حصة جمعية البر بالرياض البالغة
 14مليون ريال سعودي وذلك على اعتبار أن الشركة تكبدت هذه التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد.
تبلغ القيمة اإليجارية المستحقة لكل من جمعية البر والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ 3.8مليون ريال سعودي لكل منهم.
ينتهي عقد اإليجار مع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ 1451/12/30هـ وتستهلك هذه المباني على العمر اإلنتاجي المتوقع والبالغ  50سنة
والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى المتوفرة لديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم
مع ظروف واحتياجات النشاط.
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 -7ممتلكات ومعدات  -تتمة
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ  22شعبان 1439هـ الموافق  8مايو  2018م بناء على تقارير فنية لألعمار اإلنتاجية بتعديل نسب االهالك للمبانى ووسائل
النقل ،وذلك كما يلي:
أوال :المباني:
البيان

قبل التعديل

األعمار اإلنتاجية

بعد التعديل

33.33

مبلغ االهالك

50

5.668.881

7.478.772

ثانيا :وسائل النقل:
البيان

بعد التعديل

قبل التعديل

األعمار اإلنتاجية

5

10

مبلغ االهالك

1.517.894

702.208

قامت المجموعة برسملة تكلفة االقتراض بمبلغ  8,501مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  31يوليو 2018م وذلك بمتوسط معدل الرسملة البالغ
 ٪5.74سنوياً (السنة المنتهية في  31يوليو 2017م 6,23 :مليون ريال سعودي).

8 88أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلى
أ -تتمثل األصول المستأجرة بعقد ايجار تمويلي في قيمة حافالت مستأجرة من أحد الموردين المحليين ،ويمنح هذا العقد الشركة الحق في
تملك هذه الحافالت في نهاية عقد اإليجار وبعد سداد كامل دفعات اإليجار دون أي مبالغ إضافية ،وتظهر حركة هذه األصول عن السنة كما يلي:
التكلفة

 1اغسطس 2016م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الرصيد في بداية السنة

10,251,296

10.251.296

8.505.396

إضافات خالل السنة

--

--

1,745,900

محول الى ممتلكات ومعدات

()10,251,296

--

--

الرصيد في نهاية السنة

--

10.251.296

10.251.296

مجمع االستنفاذ
5.534.219

3.821.707

الرصيد في بداية السنة
استنفاذ السنة

39,306

1.962.817

1.712.512

محول الى ممتلكات ومعدات

()7,536,342

--

--

الرصيد في نهاية السنة

--

7.497.036

5,534,219

صافي القيمة الدفترية

--

2.754.260

4,717,077

7.497.036

صايف القيمة الدفترية

ب -بلغ صافي مطلوبات عقود التأجير التمويلي للسنه المنتهية في  31يوليو 2018م مبلغ ال شيء ريال سعودي ( 2017م 617.239 :ريال
سعودي) أدرجت كمطلوبات ضمن قائمة المركز المالي .ويستحق هذا المبلغ على أقساط شهرية متساوية تنتهي في يوليو 2018م.
تم عرض صافي التزامات اإليجار التمويلي في القوائم المالية كما يلي:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

الجزء المتداول ضمن بنود االلتزامات المتداولة

--

577.842

785.816

الجزء غير المتداول ضمن بنود االلتزامات غير المتداولة

--

39.397

546.830

--

617.239

1.332.646
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9 99أصول غير ملموسة
الشهرة

اإلجمالى

في  1اغسطس 2016م

378,488,242

378,488,242

في  31يوليو 2017م

376.399.169

376.399.169

يف  31يوليو 2018م

376.399.169

376.399.169

تتمثل الشهرة في قيمة الزيادة الشركات المندمجة والمستحوذ عليها عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة.
تم توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة على النحو التالي:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

مدارس الرواد فرع الروابي

28.413.273

28.413.273

28.413.273

مدارس الرواد فرع المنصورة

2.519.151

2.519.151

2.519.151

مدارس الرواد فرع اشبيليا

7.479.000

7.479.000

7.479.000

مدارس النخبة فرع الخرج

8.846.495

8.846.495

8.846.495

مدارس النخبة فرع المصيف

--

--

2,089,073

مدارس الرواد فرع الروضة

33,091,250

33,091,250

33,091,250

مدارس الفكر األهلية

14,100,000

14,100,000

14,100,000

مدارس الشرق األوسط العالمية

66,600,000

66,600,000

66,600,000

مدارس السليمانية العالمية األهلية

14,000,000

14,000,000

14,000,000

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

53,375,000

53,375,000

53,375,000

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

60,575,000

60,575,000

60,575,000

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400.000

87.400.000

87.400.000

376.399.169

376.399.169

378.488.242

اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة
القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد.
تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في الصناعات ذات الصلة،
وهي تستند إلى بيانات تاريخية من مصادر خارجية وداخلية.
بالنسبة المئوية

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

معدل الخصم

12.5

12.5

12.5

معدل النمو

3

3

3

اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرات محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعدها .تم تحديد معدل النمو النهائي بنا ًء على تقدير
اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل للربح قبل الفوائد واالستهالك ،وذلك بما يتفق مع االفتراضات التي قد ينتهجها المشارك في السوق.
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1 110النقد وما في حكمه
نقد لدى البنوك
ودائع آلجل
استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

*

نقد بالصندوق

 31يوليو  2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

7,610,134

26.201.515

20.354.540

2,267,318

--

--

--

105.416

101.462

293.567

212,535

118.131

10,171,019

26,519,466

20.574.133

* تستثمر الشركة الفوائض النقدیة المتوفرة لديها في صنادیق استثماریة تديرها بنوك محلیة.

1 111ذمم مدينة
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

1اغسطس 2016م

ذمم أولياء األمور

58,912,436

50.111.186

39.709.449

الهبوط في أرصدة الذمم المدينة

()3,991,488

()2.554.261

()6.568.963

54,920,948

47.556.925

33.140.486

فيما يلي الحركة على الهبوط في أرصدة الذمم المدينة خالل السنة
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

1اغسطس 2016م

رصيد أول السنة

2,554,261

6.568.963

5.961.999

المكون خالل السنة

1,469,573

496.445

627.504

المستخدم من المخصص خالل السنة

()32,346

()4.511.147

()20.540

3,991,488

2.554.261

6.568.963

1 112دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

1اغسطس 2016م

مصروفات مدفوعة مقدماً

24.507.438

21.210.942

21.855.939

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

2,258,080

5.377.173

10.200.970

سلف وعهد موظفين

2,666,203

2.565.113

3.174.879

منح حكومية مستحقة

960,597

1.032.996

2.021.908

خطابات ضمان

203,750

222.500

203.750

أرصدة مدينة أخرى

2.876.055

668.666

748.324

33.472.123

31.077.390

38.205.770
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1 113قروض طويلة األجل
تتمثل القروض طويلة األجل فيما يلي:
قرض وزارة المالية
131113قرض بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي 19.03
مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة .يتم سداد التسهيل على عشرة
أقساط سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية .وقد تم منح هذا التسهيل بدون هامش ربح أو عمولة.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة برهن أرض فيال سكن الموظفين بالروابي بمبلغ  1.371مليون ريال سعودى واألرض الواقعة بحي السالم بمبلغ
 20.099مليون ريال سعودى.
وفيما يلي بيان حركة القروض الممنوحة من وزارة المالية خالل السنة:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1أغسطس 2016م

الرصيد في بداية السنة

19.038.000

19.038.000

19.038.000

المتحصالت خالل السنة

--

--

--

المسدد خالل السنة

--

--

--

الرصيد في نهاية السنة

19.038.000

19.038.000

19.038.000

وفيما يلي بيان القيمة احلالية للقروض املمنوحة من وزارة املالية:
إجمالي القروض في نهاية السنة

19.038.000

19.038.000

19.038.000

يخصم :مصروفات متويلية مؤجلة
الرصيد في بداية السنة

()4,190,382

()4.761.444

()5.310.542

مصاريف تمويلية عن السنة

593,905

571.062

549.098

الرصيد في نهاية السنة

()3,596,477

()4.190.382

()4.761.444

القيمة الحالية للقروض في نهاية السنة

15,441,523

14.847.618

14.276.556

13أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية حصلت بموجبها على تمويل طويل األجل في صيغة عقود بيع آجل بلغت
1113
قيمة األول مبلغ  34مليون ريال سعودي لتمويل شراء أرض بحي أشبيليا .وقد تم سداد التسهيل على  6أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح
المقدرة بسنتين  .كما بلغت قيمة التسهيل الثاني مبلغ  28مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة الستكمال بناء
المجمع التعليمي بحي المنصورة  .استخدمت الشركة منه مبلغ  25.624.285ريال سعودي .وقد تم سداد التسهيل بالكامل.
 تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور)زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا وأرض مجمع
المنصورة والمدرجة ضمن بند الموجودات الثابتة وقد بلغت صافي قيمتها الدفترية  103,8مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31
يوليو 2018م ( 31يوليو 2017م 104,9 :مليون ريال سعودي).
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 -13قروض طويلة األجل  -تتمة
13بتاريخ  2ذو القعدة 1435هـ الموافق  28أغسطس 2014م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1113
بإجمالي قيمة  80مليون ريال سعودي لتمويل  ٪80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية استخدمت الشركة منه مبلغ  68,7مليون ريال
سعودي  -يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك -
تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا
نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذا التسهيل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قيمة التمويل وكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة النخبة التعليمية (الشركة التابعة) وضمانات
عينية تتمثل في افراغ صك أرض مجمع االزدهار التعليمي بنات .وأرض المبنى اإلداري لفرع الروابي.
13بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1113
بإجمالي قيمة 140مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي أشبيليا .يتم سداد التسهيل
على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بسنتين من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك .تم منح هذا التسهيل بهامش ربح
وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائد ًا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى اإلبقاء على رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا (لدى
نفس البنك الممول).
131113بتاريخ  3رجب 1436هـ الموافق  22ابريل 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
المؤرخة في  28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 17مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء األرض المتاخمة لمجمع المنصورة وإعادة تأهيل
المباني المقامة عليها ،وقد تم سداد التمويل بالكامل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة ،باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
131113بتاريخ  17ذو الحجة 1436هـ الموافق  30سبتمبر 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك
المحلية المؤرخة في 28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 29.600مليون ريال سعودي.
لتمويل  %80من شراء المبنى االداري بطريق عثمان بن عفان بحي االزدهار .يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة وما عليها البالغ قيمتها 37
مليون ريال سعودى.
131113بتاريخ  9شعبان 1437هـ الموافق  16مايو 2016م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي
30مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت الشركة منه  30مليون ريال ويتم السداد بعد  6أشهر من تاريخ الحصول
على التسهيل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة بمبلغ  30مليون ريال سعودى.
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 -13قروض طويلة األجل  -تتمة
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويل األجل كما في:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

الرصيد في بداية السنة

165,457,977

180.804.616

131.111.461

تمويل تم الحصول عليه خالل السنة

60,672,934

53.873.791

76.953.236

المسدد خالل السنة

()37,978,006

()69.220.430

()27.260.081

إجمالي التمويل طويل األجل

188,152,905

165.457.977

180.804.616

تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي كما في:
الجزء المتداول من تمويل طويل األجل  -االلتزامات المتداولة
تمويل طويل األجل -االلتزامات غير

المتداولة*

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017

 1اغسطس 2016م

71,538,900

37.415.928

59.220.820

132.055.528

142.889.667

135.860.352

203.594.428

180.305.595

195.081.172

*يتضمن قرض وزارة المالية (إيضاح )1-13

1 114إيرادات منح حكومية مؤجلة
 1اغسطس 2016م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

الرصيد في أول السنة

4,190,382

4.761.444

5.310.542

إضافات خالل السنة (إيضاح )23

()593,905

()571.062

()549.098

3,596,477

4.190.382

4.761.444

الجزء المتداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة

617,661

593.905

571.062

الجزء الغير متداول من ايرادات منح حكومية مؤجلة

2,978,816

3.596.477

4.190.382

1 115مستحقات وارصدة دائنة أخرى
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

توزيعات أرباح مستحقة

--

47.683.635

53.000.000

مصروفات تمويل مستحقة

7,312,878

8.476.564

4.101.748

7,232,121

5.488.485

5.188.630

مستحقات عاملين

2,227,129

3.883.914

5.774.411

مصروفات مستحقة

927,481

477.620

465.683

ايجارات مستحقة

3,361,136

--

--

تأمينات أعمال

محتجزة*

أعمال مقاوالت مستحقة
أخرى

*

2,209,407

--

--

4,700,802

1.199.288

803.599

27,970,954

67.209.506

69.334.071

* يتمثل رصيد تأمينات األعمال المحتجزة في ضمان تنفيذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة (طرف ذو عالقة) مقابل تنفيذ مجمع أشبيليا بمبلغ
 7.232.121ريال سعودي باإلضافة الي اعمال مقاوالت مستحقة بمبلغ  2.209.407ريال سعودي.
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1 116مخصص الزكاة
أ -قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والدخل عن السنة المنتهية في  31يوليو 2017م وسددت الزكاة المستحقة بموجبه .وقد
حصلت على الربط اآللي حتى  31يوليو 2017م ومازالت بانتظار الربط النهائي.
ب -تم احتساب الزكاة على أساس أرباح العام المعدلة بعد استبعاد حصة شركة اآلبداع الوطنى المتطورة للتجارة والمملوكة بالكامل لوقف
خادم الحرمين الشـريفين الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز والمعفاة من الزكاة  ،وذلك وفق ًا للقوائم المالية الموحدة للشركة والذي كانت
تفاصيله األساسية كما يلي:
 31يوليو2018م

 31يوليو 2017م

صافي ربح السنة قبل الزكاة

89,445,070

98,447,109

تسويات على صافي ربح السنة

9.122.784

5.694.090
104.141.199

صافي ربح السنة المعدل

98.567.854

إعفاء حصة وقف الملك عبداهلل

()37.460.334

()14.851.559

61.107.520

89.289.640

رأس المال المدفوع

400.000.000

216.406.000

عالوة إصدار

209.594.000

209.594.000

اإلحتياطي النظامي

7.271.430

31.196.644

أرباح مبقاة في بداية السنة

22.639.720

88.400.443

مخصصات

26.767.972

33.485.216

ممتلكات ومعدات

()418.504.026

()359.361.745

موجودات أخرى

()491.737.821

()508.989.641

تمويل طويل األجل

142.327.589

135.289.290

()40.533.616

()64.690.153

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

61.107.520

89.289.640

الزكاة المستحقة بواقع ٪2.5

1.527.688

2.232.241

صافي ربح السنة المعدل بعد اآلعفاء

(أ)

المجموع

(ب)

حركة مخصص الزكاة تظهر كالتالى:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

رصيد اول السنة

2,232,241

2,246,919

2.495.816

المكون خالل السنة

1.527.688

2.232.241

1.769.833

المسدد خالل السنة

()2.239.198

()1,773,924

()2.018.730

تسويات

7.433

()472.995

--

1.528.164

2,232,241

2,246,919
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1 117منافع الموظفين
لدى الشركة خطة مكافآت محددة بعد انتهاء الخدمة طبقا لقانون العمل السعودى .وتستند هذه المكافآت إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية وسنوات
خدمتهم المتراكمة ،كما هو منصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية.
يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المكافآت المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل والمبالغ المدرجة في قائمة
المركز المالي.
صافي المصاريف المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة
 31يوليو 2018م

 31يوليو2017م

تكلفة اإليرادات

4.836.400

5.091.735

مصروفات عمومية وإدارية

566.800

105.865

5.403.200

5.197.600

حركة منافع الموظفين المدرج في قائمة المركز المالي:
 1اغسطس 2016م

 31يوليو2018م

 31يوليو 2017م

رصيد اول السنة

39.404.800

35.410.000

31,023,000

تكلفة الخدمة الحالية

4.433.800

4.318.100

3,490,200

تكلفة الفائدة

969.400

879.500

1,564,400

المسدد خالل السنة

()15.158.700

()3.982.600

()3,016,000

خسائر االلتزامات االكتوارية مدرجة بقائمة الدخل الشامل

2.401.800

2.779.800

2,348,400

32.051.100

39.404.800

35.410.000

فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

معدل الخصم

٪4.10

٪3.10

عدل الزيادة السنوية للرواتب
ُم َّ

٪1.5

٪1.5

معدل تضخم اآلسعار

٪2

٪2

من شأن التغيير المحتمل المعقول في أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى أن يؤثر على مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين بالمبالغ التالية:
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

زيادة ()٪ 1

نقص ()٪ 1

زيادة ()٪ 1

نقص ()٪ 1

معدل الخصم

30,784,200

33,433,100

38,100,307

40,816,089

عدل الزيادة السنوية للرواتب
ُم َّ

33,453,600

30,756,100

40,808,698

38,097,093

تحليل الحساسية أعاله قد ال يكون ممثال للتغير الفعلي في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث أنه من غير المرجح أن تحدث التغيرات في
اإلفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
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1 118رأس المال









بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية والتي انعقدت في  2ذو الحجة 1436هـ والموافق  15سبتمبر 2015م تمت الموافقة على زيادة رأس مال
الشركة بقيمة  74.4مليون ريال سعودي وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة قدرها  7.4مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم
الواحد وعالوة اصدار قدرها  28.17ريال سعودي للسهم الواحد ،على أن تؤول الزيادة لصالح الشركاء في شركة مجمع مدارس جرير األهلية
للبنين والبنات ،كما قام د .أحمد المتعب (احد الشركاء بشركة مجمع مدارس جرير) بتحويل عدد  2.246.856سهماً من أسهمه في الشركة إلى
المساهمين اآلخرين بلغ اجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة  216.4مليون ريال سعودي (2016م 216.4 :مليون ريال سعودي) مقسم إلى 21.6
مليون سهم (2016م 21.6 :مليون سهم) قيمة كل سهم  10ريال سعودي.
بتاريخ  1ربيع أول  1438هـ الموافق  30نوفمبر 2016م ،قام عثمان بن طارق بن القصبي أحد المساهمين بالشركة بتحويل عدد  21,000سهماً
من أسهمه في الشركة إلى المساهم محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم وقد قام أيضا بتاريخ  11رمضان  1438هـ الموافق  5يونيو 2017م،
بتحويل عدد  42,000سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهم خالد بن بداح بن عبداهلل البداح .حيث بلغ اجمالي رأس مال الشركة بعد التحويل
 216.4مليون ريال سعودي مقسم إلى  21.6مليون سهم قيمة كل سهم  10ريال سعودي.
َ
بتاريخ  4شعبان  1438هـ الموافق  30أبريل 2017م ،قام مؤسسة وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود للموهبة
و االبداع أحد المساهمين بالشركة بتحويل عدد  8,223,438سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهم شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة.
بتاريخ 13رمضان1439هـ الموافق 28مايو2018م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة من  216,406,000ريال الى
 400,000,000ريال مقسمة الى  40,000,000سهم ,وتتم الزيادة لرأس المال بتحويل مبلغ  150,000,000ريال من األرباح المرحلة ومبلغ
 33,594,000ريال من االحتياطي النظامي وقد تم تعديل السجل التجاري للشركة.
يبلغ رأس مال الشركة المرخص والمدفوع 400مليون ريال سعودي كما في  31يوليو 2018م ( 31يوليو 2017م 216,406 :مليون ريال و 1اغسطس
2016م 216,406 :مليون ريال سعودي) مقسماً الى  21,640,600مليون سهم قيمة كل سهم  10ريال سعودي) موزع بين المساهمين كما يلى- :
االسـ ــم

عدد االسهم

رأس المال

نسبة المساهمة

شركة اإلبداع الوطني المتطورة للتجارة

15.200.000

152.000.000

٪ 38.00

شركة رزم القابضة

11.368.310

113.683.100

٪ 28.42

د .احمد بن ناصر بن حماد المتعب

5.760.000

57.600.000

٪ 14.40

خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

2.880.000

28.800.000

٪ 7.20

عثمان بن طارق القصبي

1.074.468

10.744.680

٪ 2.69

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

818.886

8.188.860

٪ 2.05

عبدالعزيز سالم الرويس

634.265

6.342.650

٪ 1.59

عبداهلل بن طارق القصبي

497.287

4.972.870

٪ 1.24

فرح بنت احمد بن ناصر المتعب

384.000

3.840.000

٪ 0.96

لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب

384.000

3.840.000

٪ 0.96

شركة مشيرة السعودية المحدودة

379.241

3.792.410

٪ 0.95

منال بنت طارق القصبي

297.776

2.977.760

٪ 0.74

هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن

192.000

1.920.000

٪ 0.48

خالد بن بداح بن عبداهلل البداح

77.632

776.320

٪ 0.19

محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

38.816

388.160

٪ 0.10

رابعة عبداهلل القاسم

13.319

133.190

٪ 0.03

40.000.000

400.000.000

٪100.00
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1 119االحتياطي النظامي

وفقاً للنظام األساس للشركة ونظام الشركات السعودي ،يتم تحويل  %10من صافي األرباح السنوية الى االحتياطي النظام حتى يصل هذا االحتياطي الى
 %30من رأس المال .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

2 220االيرادات
للسنة المالية المنتهية في
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

إيرادات تشغيلية

315,347,611

327,502,257

إيراد اشتراك حافالت

9,839,219

10,787,582

325,186,830

338,289,839

2 221تكلفة االيرادات
للسنة المالية المنتهية في
 31يوليو 2018م

31يوليو 2017م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

152.234.315

149,668,479

ايجارات

29.631.051

28,618,846

اهالك وأستنفاذ

13.142.575

14.503.153

إصالح وصيانة

3.695.593

5,302,337

مرافق عامة

3,779,851

4,523,726

رسوم استقدام وتعقيب

7,215,437

4,365,459

مطبوعات وقرطاسية

3,307,600

4,192,237

رسوم األنشطة الطالبية

1,682,041

3,233,076

أخرى

2.726.879

4,102,832

217.415.342

218,510,145

2 222مصروفات عمومية وادارية
للسنة المالية المنتهية في
رواتب الموظفين والفوائد األخرى

 31يوليو 2018م

 31يوليو  2017م

16,482,343

16,116,055
1,610,159

األتعاب المهنية

902.620

مخصص الهبوط في أرصدة الذمم المدينة

1.469.573

496,445

اهالك وأستنفاذ

334.103

246.083

رسوم استقدام

183.904

123,302

مرافق عامة

152.479

86,724

السفر والنقل

25.224

34,357

أخرى

1.377.663

732,681

20,927,909

19,445,806
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2 223ايرادات أخرى
للسنة المالية المنتهية في
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

إيجار المقاصف

2,412,331

2,660,138

اإليجارات

2,471,124

1,471,331

1,693,802

1,397,633

دروس مسائية إضافية

239,412

1,321,602

المنح

الحكومية*

مبيعات الزي المدرسي

262,136

398,693

حفالت

197,000

166.000

أرباح االستثمارات

713

1,998

خسائر بيع أصول ثابتة

--

()135,870

أخرى

308,375

255.084

7.584.893

7,536,609

تتمثل المنح واإلعانات الحكومية فيما يلى:
للسنة المالية المنتهية في
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

إيراد منح حكومية مؤجلة

593,905

571.062

إعانات وزارة التربية والتعليم

865,030

512.124

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

234,867

314.447

1,693,802

1.397.633

 تمنح إعانة وزارة التربية والتعليم للشركة سنوياً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذلك من قبل
الوزارة وأعداد الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.
ً
  تمنح إعانة صندوق تنمية الموارد البشرية (الصندوق) وفقا لالتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب الشهري
لمدة معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.

2 224ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربحية للسنة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة بعد األخذ في االعتبار زيادة رأس المال خالل السنة (للسنة المنتهية في  31يوليو 2017م 21.6 :مليون سهم) .إن ربحية السهم المخفضة
هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى الشركة أي أدوات مخفضة.
ربح السنة

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

87,909,949

96,687,863

المتوسط المرجح لعدد األسهم
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2 225الموجودات والمطلوبات المالية
25الموجودات المالية
2225
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة:
ذمم مدينة

54,920,948

47,556,925

33,140,486

النقد ومافي حكمه

10,171,019

26,519,466

20,574,133

إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

65.091.967

74.076.391

53.714.619

25المطلوبات المالية
2225
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

مطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة:
قروض

203.594.428

180,305,595

195,081,172

ذمم دائنة

3,598,171

4,364,803

5,142,134

إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

207.192.599

184.670.398

200.223.306

الجزء المتداول من المطلوبات المالية

75.137.071

41,780,731

64,362,954

الجزء غير المتداول من المطلوبات المالية

132.055.528

142,889,667

135,860,352

إجمالي المطلوبات المالية

207.192.599

184.670.398

200.223.306

إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفتریة.

2 226االرتباطات
 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

 1اغسطس 2016م

االلتزامات التعاقدية للموردين

20,178

103,603

103,603

االرتباطات الرأسمالية – مشروعات تحت التنفيذ

11,200,000

21.896.397

67.396.397

11.220.178

22.000.000

67.500.000

2 227ادارة مخاطر األدوات المالية
تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر السوق
 مخاطر االئتمان
 مخاطر السيولة
تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم المخاطر المالية عندما يكون
مالئما من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.
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 -27ادارة مخاطر األدوات المالية  -تتمة
أ -مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم على دخل الشركة أو قيمة
مقتنياتها من األدوات المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحسين العائد.

ب -مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن معظم معامالت الشركة هي بالريـال
السعودي.
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت عن كثب وبشكل مستمر .وبنا ًء على خبرتها ,وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التغطية
ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبيا في المدى المتوسط.

ج -مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هى مخاطرتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معدالت الربح بالسوق.
إن تعرض الشركة لمخاطر السوق من التغيرات في معدالت الربح تنتج بشكل رئيسي من قروض الشركة المطلوبة لتمويل متطلبات رأس المال العامل
والمصاريف الرأسمالية .تتم إعادة تسعير هذه القروض على أساس دوري وهي تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية لسعر المرابحة .تدير الشركة
تكاليفها التمويلية من خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة والحد من االقتراض.

د -مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد
وما في حكمه ،الذمم المدينة.
تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصی لمخاطر االئتمان.

هـ -النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع .تقوم الشركة بتحديث تدفقاتها النقدية بشكل منتظم.

و -ذمم مدينة
يتم تقييم القدرة االئتمانية لألصول المالية الغير متأخرة عن التحصيل أو تتضمن إحتمالية تحصيل منخفضة عن طريق قياس القدرة المالية والتاريخ
االئتماني للعمالء ،مع مراعاة أرصدة العمالء الذين تم استالم جميع مستحقاتهم في الماضي بغض النظر عن تأخرهم في السداد غير الجوهري .تعترف
الشركة بالمخصصات عن طريق قياس احتمالية تحصيل األموال من العمالء إذا كانت احتمالية التحصيل منخفضة وتأخذ في االعتبار شطب الديون
المستحقة .تعطي عمليات االئتمان والتحصيل مؤشرات دورية عن أعمار األصول المالية.

ز -مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبات في الوفاء باإللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من خالل تسليم نقد أو
أصل مالي آخر.إن منهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدر المستطاع من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها دون تكبد خسائر
غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
تقوم اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر بمراقبة مخاطر السيولة عن طريق إجراء مراجعة منتظمة عن توفر السيولة الكافية ،االلتزامات الحالية والمستقبلية
والنفقات التشغيلية والرأسمالية .إضافة إلى ذلك ،تراقب الشركة التدفقات النقدية الفعلية وتسعى الى مطابقة تواريخ استحقاقها مع موجوداتها المالية
ومطلوباتها المالية.
تسعى الشركة باستمرار إلى اإلتزام بإلتزاماتها القانونية بما في ذلك أي إلتزامات تتعلق باتفاقيات التمويل.

405

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 -27ادارة مخاطر األدوات المالية  -تتمة
فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية في تاريخ التقرير بناء على التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:
أقل من سنة

من سنة إلى  5سنوات

أكثر من  5سنوات

القيمة الدفترية

كما يف  31يوليو 2018م
قروض

71,538,900

123.858.795

8.196.733

203.594.428

ذمم دائنة

3,598,171

--

--

3,598,171

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

27,970,954

--

--

27,970,954

103.108.025

123.858.795

8.196.733

235.163.553

كما يف  31يوليو 2017م
قروض

37.415.928

135.008.239

7.881.428

180,305,595

ذمم دائنة

4.364.803

--

--

4.364.803

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

67.209.506

--

--

67.209.506

108.990.237

135.008.239

7.881.428

251.879.904

كما يف  1أغسطس 2016م
قروض

59.220.820

126.451.409

9.408.943

195,081,172

ذمم دائنة

5.142.134

--

--

5.142.134

مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

69.334.071

--

--

69.334.071

133.697.025

126.451.409

9.408.943

269.557.377

ح -ادارة مخاطر رأس المال
إن سياسة الشركة هى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال.
تراقب الشركة قاعدة رأس المال الخاصة بها باستخدام نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية .يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في
حكمه.
فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للشركة في نهاية السنة:
قروض

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

203.594.428

180,305,595

يطرح:
النقد وما في حكمه

()10,171,019

()26.519.466

صافي الدين

193.423.409

153.786.129

إجمالي حقوق الملكية

725,013,299

639.505.150

نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

%26
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%24

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة

للسنة المالية المنتهية في  31يوليو 2018م
(المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

2 228األطراف ذات العالقة
تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة في سياق النشاط المعتاد .فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:
طبيعة العالقة
د .أحمد بن ناصر المتعب
شركة القصبى للمقاوالت المحدودة

*

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

طبيعة المعاملة

مساهم وعضو مجلس إدارة

عقود إيجار

7,691,750

2,703,905

مساهم بالشركة

خدمات مقاوالت

36,502,082

4.482.035

ولقد بلغت األرصدة عن المعامالت أعاله مايلي:
د .أحمد بن ناصر المتعب
شركة القصبى للمقاوالت المحدودة

*

 1أغسطس 2016م

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

38,855

7.392.602

10,096,508

9.212.301

2,498,039

1,983,995

* تم تصنيف الرصيد المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ  9.212.301ريال سعودي كما يلي:

( )7,232,121ريال سعودي قيمة الـ  %5ضمان حسن التنفيذ ومبلغ ( )2.209.407صنفت ضمن المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى`إيضاح (.)15

 299,227ريال سعودي دفعة مقدمة -صنفت ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى إيضاح (.)12

2 229تعويضات االدارة العليا
رواتب والمزايا االخرى قصيرة اآلجل

 31يوليو 2018م

 31يوليو 2017م

1.167.563

726.600

1.167.563

726.600

3 330التقارير القطاعية
تتركز إيرادات الشركة البالغة  325مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية وهي تمثل  ٪100من إجمالي إيرادات السنة المالية المنتهية في  31يوليو
2018م (السنة المالية المنتهية في  31يوليو 2017م  338:مليون ريال سعودي) وبالتالي فإن كافة موجودات ومطلوبات الشركة مخصصة لقطاع الدراسة.

3 331عقود اإليجار التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي .ان عقود اإليجارات لفترات أولية يمتد من سنة واحدة إلى  18سنة مع خيار تجديد العقد بعد انتهاء فترة عقد
اإليجار ،وقد بلغ الحد األدنى للقيم اإليجارية السنوية لها وفقاً للعقد المشار إليه مبلغ  112.3مليون ريال سعودي (2017م 118.3 :مليون ريال سعودي).
في  31يوليو بلغ مجموع التزامات الشركة بموجب عقود اإليجار التشغيلية ما يلي:
2018م

2017م

 1أغسطس 2018م –  30يونيو 2019م

6.000.000

12.000.000

 1يوليو 2019م –  30يونيو 2024م

32.490.000

32.490.000

 1يوليو 2024م –  30يونيو 2029م

35.186.670

35.186.670

 1يوليو 2029م –  30يونيو 2034م

38.705.335

38.705.335

اإلجمالي

112.382.005

118.382.005

3 332إعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  1أكتوبر  2018م الموافق 21محرم  1440هـ.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
القوائم المالية الموحدة

للفترة المالية من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
مع تقرير مراجعي الحسابات
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
إيضاح

 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

األصول
أصول متداولـة
النقد وما في حكمه

()4

20.574.133

8.022.755

ذمم مدينة

()5

33.140.486

32.105.143

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()6

38.205.770

38.211.760

مخزون كتب وأدوات مكتبية

3.418.195

4.566.128

إجمالي األصول المتداولة

95.338.584

82.905.786

أصول غير متداولة
334.060.573

314.645.232

()8

ممتلكات ،آالت ومعدات ،صافي

()9

93.913.116

35.020.280

(10ــ أ)

4.717.077

4.683.689

378.488.242

378.488.242

إجمالي األصول غير المتداولة

811.179.008

732.837.443

إجمالي األصول

906.517.592

815.743.229

مشروعات تحت التنفيذ
أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي

()11

الشهرة

االلتزامات وحقوق امللكية
التزامات متداولـة
إيرادات مستلمة مقدماً

()14

26.695.302

67.181.409

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل

()16

59.220.820

43.081.539

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()13

69.334.071

9.153.633

5.142.134

8.151.867

785.816

1.495.336

مستحق الى أطرف ذات عالقة

()1-7

10.096.508

17.104.672

مخصص الزكاة

()12

2.246.919

2.495.816

173.521.570

148.664.272

موردون ومقاولون
( 10ــ ب)

الجزء المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

إجمالي االلتزامات المتداولة
التزامات غير متداولة
()16

تمويل طويل األجل

( 10ــ ب)

الجزء غير المتداول من التزامات عقد إيجار تمويلي

()15

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

140.621.796

107.067.922

546.830

374.336

34.608.118

31.023.016

إجمالي االلتزامات غير المتداولة

175.776.744

138.465.274

إجمالي االلتزامات

349.298.314

287.129.546

حقوق امللكية
216.406.000

216.406.000

()1

رأس المال
عالوة اصدار

()1

209.594.000

209.594.000

احتياطي نظامي

()17

31.196.644

22.931.084

أرباح مبقاه

100.022.634

79.682.599

إجمالي حقوق الملكية

557.219.278

528.613.683

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

906.517.592

815.743.229

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الموحدة

للفترة المالية من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
إيضاح

للفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

اإليرادات

()18

290.080.372

350.043.036

تكلفة اإليرادات

()19

()190.123.475

()228.960.856

إعانات حكومية

()20

1.613.971

1.647.519

101.570.868

122.729.699

مصروفات إدارية وعمومية

()21

()17.147.281

()24.889.645

خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات واالت ومعدات

()8

--

()529.593

خسائر استبعاد أصول غير ملموسة

()11

--

()6.381.696

84.423.587

90.928.765

6.322.351

6.955.429

مصروفات التمويل

()6.320.510

()6,983,663

صافي الربح قبل الزكاة

84.425.428

90.900.531

()1.769.833

()2.364.310

82.655.595

88.536.221

مجمل الربح

ربح التشغيل
()22

إيرادات أخرى ،بالصافي

()12

مخصص الزكاة
صافي ربح الفترة  /السنة

للسنة المالية من  1أكتوبر
2014م حتى  30سبتمبر 2015م

ربحية السهم من:
صافي الربح

()23

3.82

4.09

ربح التشغيل

()23

3.90

4.20

اإليرادات األخرى

()23

0.29

0.32

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للفترة المالية من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
الفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

للسنة المالية من  1أكتوبر
2014م حتى  30سبتمبر 2015م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافى ربح الفترة /السنة قبل الزكاة

84.425.428

90.900.531

14.232.073

16.673.195

تسويات ملطابقة صايف ربح الفترة /السنة مع صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
استهالك

خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات واالت ومعدات

529.593

--

خسائر استبعاد أصول غير ملموسة

6.381.696

--

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

627.504

خسائر بيع ممتلكات واالت ومعدات

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

922.850

--

154.845

105.865.475

124.108.343

()1.662.847

()19.631.466

1.147.933

()2.138.172

()40.486.107

1.344.291

()7.008.164

18.118.066

()2.018.730

()571.815

6.601.010

8.545.633

التغييرات يف األصول وااللتزامات التشغيلية
ذمم مدينة

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

()20.991.148

5.990

المخزون

موردون ومقاولون
إيرادات مستلمة مقدماً

()3.009.733

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

7.180.438

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()3.015.908

الزكاة المدفوعة

صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

57.018.887

5.364.818

1.013.096

()3.258.916
103.357.097

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء ممتلكات واالت ومعدات

()28.110.247

مدفوعات لشراء مشروعات تحت التنفيذ

()62.717.491

االندماج واالستحواذ على شركات تابعة – صافي النقد المستخدم

()61.439.531

--

متحصالت من بيع ممتلكات واالت ومعدات

33.202

--

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()45.990.912

()29.979.124

()90.827.738

()137.376.365

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

()68.798.640

--

محصل من تمويل طويل األجل

76.953.236

مسدد عن عقد إيجار تمويلي

()2.282.926

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

()1.050.000

مسدد إلى تمويل طويل األجل

()27.260.081

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

46.360.229

صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة  /السنة

12.551.378

النقدية وما في حكمها في بداية الفترة  /السنة

8.022.755

النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة  /السنة

122.272.461

()2.168.712

--

()29.807.244
21.497.865

()12.521.403
20.544.158

20.574.133

8.022.755

2016م

2015م

خالل العام نشأت المعامالت غير النقدية التالية:
إصدار أسهم وعالوة إصدار شهرة

--

محول من مشروعات تحت التنفيذ

()3,824.655
تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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284.000.000

647.353

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للفترة المالية من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م
(ريال سعودي)
رأس المال

احتياطي نظامي

عالوة االصدار

اإلجمالي

أرباح مبقاه

الرصيد يف  1أكتوبر
2014م

142.000.000

--

14.077.462

68.798.640

224.876.102

صايف ربح السنة

--

--

--

88.536.221

88.536.221

زيادة رأس املال

74.406.000

--

--

--

74.406.000

عالوة إصدار

--

209.594.000

--

--

209.594.000

محول لالحتياطي
النظامي

--

--

8.853.622

()8.853.622

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()68.798.640

()68.798.640

الرصيد يف  30سبتمبر
2015م

216.406.000

209.594.000

22.931.084

79.682.599

528.613.683

صايف ربح الفترة

--

--

--

82.655.595

82.655.595

محول لالحتياطي
النظامي

--

--

8.265.560

()8.265.560

--

توزيعات أرباح

--

--

--

()53.000.000

()53.000.000

مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

--

--

--

()1.050.000

()1.050.000

الرصيد يف  31يوليو
2016م

216.406.000

209.594.000

31.196.644

100.022.634

557.219.278

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )28جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

1 11التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة عطاء التعليمية (الشركة) هي شركة مساهمة مقفلة ،تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها بمدينة الرياض
بموجب السجل التجاري رقم  1010186435بتاريخ  10ربيع األول 1424هـ الموافق  11مايو 2003م ،كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/71ق) بتاريخ  10ربيع األول 1431هـ الموافق  24فبراير 2010م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تأسيس المدارس األهلية ،رياض األطفال ،ابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات في منطقة الرياض بموجب التراخيص الممنوحة
من وزارة التربية والتعليم .وكذلك تتضمن األنشطة المرخصة للشركة بموجب السجل التجاري إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز التدريب على الحاسب اآللي.
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وفروعها والشركات التابعة التالية التي تمتلك المجموعة  ٪100من رأس المال بشكل مباشر وغير
مباشر («يشار إليهم بـ «المجموعة»):
الشركة التابعة
شركة النخبة التعليمية

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

شركة الرواد للخدمات المساندة

الشكل القانوني

بلد التأسيس
المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية السعودية

ذات مسئولية محدودة

نسبة الملكية الفعلية
كما في  31يوليو 2016م
٪100
٪100
٪100

كما في  30سبتمبر 2015م
٪100
٪100

٪100

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في تملك وإدارة المدارس لجميع المراحل من الروضة إلى الثانوي للبنين والبنات.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وعنوانها الرسمي كما يلي:
ص.ب 87527
الرياض 11652
المملكة العربية السعودية
بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية والتي انعقدت في  2ذو الحجة 1436هـ والموافق  15سبتمبر 2015م تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
بقيمة  74.4مليون ريال سعودي وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة قدرها  7.4مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد وعالوة
اصدار قدرها  28.17ريال سعودي للسهم الواحد ،على أن تؤول الزيادة لصالح الشركاء في شركة مجمع مدارس جرير األهلية للبنين والبنات ،كما قام د.
أحمد المتعب (احد الشركاء بشركة مجمع مدارس جرير) بتحويل عدد  2.246.856سهماً من أسهمه في الشركة إلى المساهمين اآلخرين بلغ اجمالي
رأس مال الشركة بعد الزيادة  216.4مليون ريال سعودي (2015م 216.4 :مليون ريال سعودي) مقسم إلى  21.6مليون سهم (2015م 21.6 :مليون سهم)
قيمة كل سهم  10ريال سعودي ،موزع بين المساهمين على النحو التالي:
االسـ ــم
مؤسـسة وقف خادم الحرمـين الشـريفـين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للموهبة واإلبداع
شركة رزم المحدودة
د .احمد بن ناصر بن حماد المتعب
خلود بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى
عثمان بن طارق القصبي
شركة القصبي للمقاوالت المحدودة
عبدالعزيز سالم الرويس
عبداهلل بن طارق القصبي
فرح بنت احمد بن ناصر المتعب
لولوه بنت احمد بن ناصر المتعب
شركة مشيرة السعودية المحدودة
منال بنت طارق القصبي
هدى بنت يعقوب بن يوسف المحسن
رابعة عبداهلل القاسم
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نسبة المساهمة

عدد االسهم

راس المال

8,223,428

82,234,280

38.00٪

6,150,426
3,116,246
1,558,123
644,303
443,030
343,147
269,040
207,750
207,750
205,175
161,101
103,875
7,206

61,504,260
31,162,464
15,581,232
6,443,031
4,430,296
3,431,468
2,690,398
2,077,498
2,077,498
2,051,753
1,611,014
1,038,749
72,060

28.42٪
14.40٪
7.20٪
2.98٪
2.05٪
1.59٪
1.24٪
0.96٪
0.96٪
0.95٪
0.74٪
0.48٪
0.03٪

21,640,600

216,406,000

100.00٪

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

2 22أسس اإلعداد
أ -المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

ب -أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
تم تغيير السنة المالية للشركة لتبدأ من أول شهر أغسطس وتنتهي في  31من شهر يوليو من كل سنة بموجب النظام األساسي المعدل للشركة بتاريخ
 22رمضان 1437هـ الموافق  27يونيو 2016م ،تمثل أرقام الفترة الحالية فترة عشرة أشهر من  1أكتوبر 2015م حتى  31يوليو 2016م ،بينما تمثل أرقام
المقارنة لتغطي فترة اثنى عشر شهراً من  1أكتوبر 2014م حتى  30سبتمبر 2015م ولذلك فهي غير قابلة للمقارنة.

ج -أسس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31يوليو 2016م .تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية
للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها .وعند تقييم السيطرة ،تؤخذ باالعتبار حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي .يتم
توحيد الشركات التابعة من تاريخ االستحواذ (التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة) ويتم االستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة.
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة والمدرجة في الموجودات يتم
استبعادها بالكامل .كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.

د -عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

هـ -استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب اعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة
المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على
المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ
المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية .إن التأخر في السداد واالنقطاع عن اكمال العملية الدراسية تعتبر مؤشرات على وجود دليل موضوعي
لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة ،يتم إجراء تقييم على أساس فردي .وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة ،ولكنها
متأخرة ،فيتم تقييمها بشكل جماعي ،ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقة.
االنخفاض في قيمة الشهرة
تقوم إدارة المجموعة سنويا بتقييم الشهرة لتحديد ما اذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة ويتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة اذا كانت اعلى
من القيمة القابلة لالسترداد (القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام ايهما أعلى) ،أية خسائر نتيجة انخفاض
قيمة الشهرة يتم تحميلها على قائمة الدخل وال يمكن ردها الحقا.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

3 33السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.

أ -النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

ب -ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة «ذمم أولياء األمور» بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها .ويتم تكوين مخصص
بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة .ويتم شطب الديون المعدومة
عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل ،وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها
سابقاً تضاف إلى قائمة الدخل.

ج -المخزون
يتم تقييم المخزون من الكتب الدراسية واألدوات المكتبية على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل .ويتم تحديد التكلفة
على أساس طريقة المتوسط المرجح .وتتضمن تكلفة المخزون تكلفة الشراء باإلضافة إلى المصروفات األخرى المباشرة للوصول بالمخزون إلى حالته
الراهنة .تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي بعد خصم التكاليف االضافية لإلكمال ومصروفات البيع
والتوزيع .ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

د -ممتلكات ،آالت ومعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة .تتضمن التكلفة النفقات
المباشرة القتناء األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال
تلك الموجودات وإعدادها لالستخدامات المحدد لها.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات .ويتم قيد جميع النفقات
األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

هـ -مشروعات تحت التنفيذ
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ،وتتضمن تلك التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز األصل إلي الحالة التي يتم تشغيله
بها وفي الغرض الذي أُنشئ من أجله .ويتم تحويل المشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وأن تكون صالحة للغرض
التي أنشأت من أجله.

و -أصول مستأجرة بعقود إيجار تمويلي
تتم المحاسبة عن األصول التي يتم استئجارها بموجب عقود ايجار تمويلي وذلك بواسطة تسجيل األصل وااللتزام المتعلق به .يتم تحديد المبالغ على
أساس القيمة العادلة لألصول أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع األعباء المالية على الفترة المحاسبية بحيث يكون
هناك معدل خصم دوري ثابت على االلتزام غير المسدد.
يتم استنفاد األصول المستأجرة بعقود ايجار تمويلي على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة لها أيهما أقل ما لم يتأكد بشكل مناسب أنه
سيتم الحصول على ملكية األصل في نهاية فترة اإليجار .يتم تحميل االستنفاد باستخدام طريقة القسط الثابت وعلى أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة
لهذه األصول والتي تتمثل في حافالت للنقل المدرسي تستهلك على فترة  5سنوات.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ز -اندماج األعمال (عمليات الشراء)
يتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات المقتناه ،وأداة حقوق الملكية الصادرة
والمطلوبات المتكبدة أو المفترض تحملها في تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة إلى الشراء .ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة
للتحديد وااللتزامات المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال بالقيم العادلة بتاريخ الشراء .التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي تزيد
على حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناه القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة ،يتم تصنيفها كشـهرة .وإذا كانت
تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناه أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء ،يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم العادلة للموجودات المقتناة
غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع قيمتها الدفترية.

ح -الشهرة
تتمثل الشهرة في الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة الشركة في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات المحتملة
العائدة لألعمال المشتراة بتاريخ الشراء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض في قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها .وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة.

ط -االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل
قيمتها القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لالستخدام أيهما أعلى .يتم
تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية
وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم الحقاً عكس خسارة
االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي
تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة
الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل.

ي -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل .ويتم احتساب هذا
االلتزام على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

ك -تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
 وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
 يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها
 إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او لشروط الدفع المحددة تعاقدياً .ويجب كذلك استيفاء معايير التحقق المحددة ادناه قبل تحقق
االيرادات.
إيرادات الخدمات التعليمية
يتم اثبات اإليرادات عند اكتمال أداء الخدمات التعليمية والخدمات األخرى ذات الصلة.
المنح الحكومية
يتم اثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكد معقول باستالمها من الجهة المعنية.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

 -3السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ل -عقود اإليجار التشغيلية
يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار ويتم اثبات حوافز
عقد االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

م -الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية («المصلحة») ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على
قائمة الدخل للفترة الجارية .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في السنة
التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

ن -الذمم الدانئة التجارية والمستحقات
يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها مستقب ً
ال للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

س -القروض وتكلفة االقتراض
يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة كما يتم تأجيل العموالت اإلدارية المخصومة مقدما وعرضها مخصومة من
مبلغ القرض االصلي ،ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلنشاء أصول مؤهلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل جوهري جميع
األنشطة الالزمة إلعداد األصول المؤهلة لالستخدام المحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الدخل.

ع -المصروفات
يتم تبويب المصروفات المرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي للمجموعة وتقديم خدماتها ضمن تكاليف النشاط وتبوب المصروفات والتكاليف األخرى
باستثناء أعباء التمويل كمصروفات عمومية وإدارية أو مصروفات تسويق حسب طبيعتها ويتم اجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة االيرادات
ومصروفات التسويق والمصروفات العمومية واإلدارية عند اللزوم على أساس ثابت.

ف -االحتياطي النظامي
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،على الشركة تحويل ما نسبته  ٪10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي  ٪50من
رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

ص -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل
أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

ق -توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.

ر -التقارير القطاعية
قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال
أخرى .ويشمل القطاع الجغرافي تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل
في بيئات اقتصادية أخرى.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

4 44النقد وما في حكمه
 31يوليو 2016م
نقد لدى البنوك
استثمارات في صندوق مرابحة بالسلع

*

نقد بالصندوق

 30سبتمبر 2015م

20.354.540

7.770.871

101.462

101.462

118.131

150.422

20.574.133

8.022.755

* تستثمر الشركة الفوائض النقدية المتوفرة لديها في صناديق استثمارية تديرها بنوك محلية.

5 55ذمم مدينة
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

ذمم أولياء األمور

39.709.449

38.067.142

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()6.568.963

()5.961.999

33.140.486

32.105.143

* تتمثل حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للسنة المنتهية في  30سبتمبر فيما يلي:

الرصيد في بداية السنة

 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

5.961.999

1.388.909

مكون خالل السنة

627.504

922.850

الرصيد المحول نتيجة االندماج واالستحواذ

--

3.738.657

ديون معدومة خالل السنة

()20.540

()88.417

6.568.963

5.961.999

6 66مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
مصروفات مدفوعة مقدماً

 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

21.855.939

23.344.727

دفعات مقدمة للموردين ومقاولين

10.200.970

9.903.660

سلف وعهد موظفين

3.174.879

2.587.459

منح حكومية مستحقة

2.021.908

1.856.545

خطابات ضمان

203.750

100.000

أرصدة مدينة أخرى

748.324

419.369

38.205.770

38.211.760
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

7 77أطراف ذات عالقة
قامت المجموعة خالل الفترة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م بالتعاقد مع شركة القصبي للمقاوالت المحدودة وهي أحد المساهمين بالمجموعة
ومملوكة ألعضاء في مجلس اإلدارة للقيام بأعمال إنشاءات ومقاوالت مجمع مدارس أشبيليا ،وقد بلغت قيمة األعمال المنفذة كما في  31يوليو 2016م
مبلغ  67.5مليون ريال سعودي ( 30سبتمبر 2015م 100 :مليون ريال سعودي) .وفيما يلي بيان بقيمة المعامالت التي تمت خالل الفترة واألرصدة الناتجة
عن المعامالت للفترة المالية المنتهية في  31يوليو 2016م:
7-777المستحق إلى أطراف ذو عالقة
طبيعة العالقة
د .أحمد بن
ناصر المتعب

شركة القصبي
للمقاوالت
المحدودة

مساهم ورئيس
تنفيذي منتدب

طبيعة التعامالت
عقود ايجار
تشغيلية

طبيعة العالقة

طبيعة التعامالت

مساهم بالشركة

خدمات مقاوالت

حجم التعامل
 31يوليو 2016م

الرصيد

 30سبتمبر 2015م

 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

10.096.508

17.104.672

10.096.508

17.104.672

17,104,672

7.008.165

حجم التعامل
 31يوليو 2016م

الرصيد

 30سبتمبر 2015م

 31يوليو 2016م

4.616.415

172.625

** تم تصنيف الرصيد المستحق من شركة القصبي للمقاوالت المحدودة والبالغ  1.983.995ريال سعودي كما يلي:

( )5,188,630ريال سعودي قيمة الـ %5ضمان حسن التنفيذ صنفت ضمن المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى إيضاح (.)13

 7.172.625ريال سعودي دفعة مقدمة  -صنفت ضمن دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى إيضاح ()6
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1.983.995

 30سبتمبر 2015م
1.427.522

شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

8 88ممتلكات واالت ومعدات ،صافي
 31يوليو 2016
أراضي

مباني وإنشاءات

 30سبتمبر 2015م

آالت ومعدات
وأجهزة كهربائية

وسائل نقل
وانتقال

أثاث
ومفروشات

اإلجمالي

اإلجمالي

التكلفـة
288.534.926

يف  1أكتوبر 2015م

154,810,372

150.927.975

21.407.578

17.733.456

29.037.849

373.917.230

إضافات خالل الفترة /
السنة

22,380,500

2.721.338

1.441.105

197.750

1.369.554

28.110.247

إضافات نتيجة االندماج
واالستحواذ

--

--

--

--

--

--

محول من مشروعات حتت
التنفيذ

--

3.824.655

--

--

--

3.824.655

استبعادات خالل الفترة
 /السنة

--

--

--

--

--

--

يف  31يوليو 2016م

177,190,872

158.003.361

22.848.683

17.931.206

30.407.403

405.852.132

373.917.230

يف  1اكتوبر 2015م

--

15.787.688

12.965.672

15.700.572

14.818.066

59.271.998

47.215.055

استهالك الفترة  /السنة

--

4.546.762

2.865.887

740.844

4.366.068

12.519.561

15.025.910

االستبعادات

--

--

--

--

--

--

()2.968.967

--

20.864.043

15.831.559

16.441.416

19.184.134

71.791.559

59.271.998

47.262.808
41.158.750
647.353
()3.686.607

مجمع اإلهالك

يف  31يوليو 2016م
صافى القيمة الدفترية
يف  31يوليو 2016م

177,190,872

137.139.518

7.017.124

1.489.790

11.223.269

يف  30سبتمبر 2015م

154,810,372

135.140.287

8.441.906

2.032.884

14.219.783

334.060.573
314.645.232

8-888كما في  31يوليو 2016م توجد بعض األراضي والمباني المرهونة كضمان مقابل الحصول على بعض التسهيالت االئتمانية بمبلغ  184.3مليون
ريال سعودي ( 30سبتمبر 2015م 161.9 :ريال سعودي) كما هو مبين في إيضاح رقم (.)16
تتضمن الممتلكات واآلالت و المعدات مباني وإنشاءات مقامة على أراضي مستأجرة من كل من جمعيتي البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن
وعلومه وتمثل هذه األراضي ٪60من مساحة أراضي مدارس الرواد بمجمع االزدهار .وقد بلغت صافي القيمة الدفترية لتلك المباني  37.8مليون ريال
سعودي .وتقضي اتفاقية اإليجار مع جمعية البر بأحقية الجمعية في  ٪30من أي مباني أو توسعات تقوم بها الشركة على هذه األراضي المستأجرة .وعليه
فقد أدرجت كامل قيمة اإلضافات والتحسينات التي تمت على المباني والبالغ تكلفتها اإلجمالية  45مليون ريال سعودي بما فيها حصة جمعية البر بالرياض
البالغة  13.38مليون ريال سعودي وذلك على اعتبار أن الشركة تكبدت هذه التكاليف ولها حق االنتفاع بها بموجب العقد.
تبلغ القيمة اإليجارية المستحقة لكل من جمعية البر والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه مبلغ  2.1مليون ريال سعودي و  3.8مليون ريال سعودي على
التوالي.
ينتهي عقد اإليجار مع كل من جمعية البر بالرياض والمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بتاريخ 1438/12/30هـ و1452/12/30هـ على التوالي وتستهلك
هذه المباني على العمر االقتصادي المتوقع والبالغ  33.3سنة والذي يتجاوز مدة عقود اإليجار حيث ترى اإلدارة في ضوء المعلومات والمعطيات األخرى
المتوفرة لديها أنها قادرة على تجديد عقود اإليجار بما يتالئم مع ظروف واحتياجات النشاط.
8-888تبلغ األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لألصول أعاله ما يلي:
األصل

السنوات

األصل

السنوات

مباني وإنشاءات

33.33

وسائل نقل وانتقال

5

آالت ومعدات وأجهزة كهربائية

66.6-4

أثاث ومفروشات

6.66
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

9 99مشروعات تحت التنفيذ
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

الرصيد في أول الفترة  /السنة

35.020.280

5.688.509

اإلضافات

62.717.491

29.979.124

محول إلى ممتلكات واالت ومعدات

()3.824.655

()647.353

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

93.913.116

35.020.280

يتمثل الرصيد القائم في  31يوليو 2016م بصفة أساسية في أعمال اإلنشاءات للمجمع التعليمي الجديد بإشبيليا والذي تم التعاقد على إنشاؤه مع شركة
القصبي للمقاوالت (طرف ذو عالقة) كما هو مبين باإليضاح رقم (.)7

1 110أصول مستأجرة بعقد إيجار تمويلي
أ -تتمثل األصول المستأجرة بعقد ايجار تمويلي في قيمة حافالت مستأجرة من أحد الموردين المحليين ،ويمنح هذا العقد الشركة الحق
في تملك هذه الحافالت في نهاية عقد اإليجار وبعد سداد كامل دفعات اإليجار دون أي مبالغ إضافية ،وتظهر حركة هذه األصول عن
الفترة كما يلي:
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

التكلفة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

8.505.396

7.438.297

إضافات خالل الفترة  /السنة

1.745.900

1.067.099

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

10.251.296

8.505.396

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

3.821.707

2.174.422

استنفاد الفترة  /السنة

1.712.512

1.647.285

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

5.534.219

3.821.707

صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

4.717.077

4.683.689

مجمع االستنفاد

ب -بلغ صافي التزامات عقود التأجير التمويلي للفترة المنتهية في  31يوليو 2016م مبلغ  1.332.646ريال سعودي ( 30سبتمبر 2015م:
 1.869.672ريال سعودي) أدرجت كالتزامات ضمن قائمة المركز المالي .ويستحق هذا المبلغ على أقساط شهرية متساوية تنتهي في
يوليو 2018م.
في  31يوليو تم عرض صافي التزامات اإليجار التمويلي في القوائم المالية كما يلي:
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

الجزء المتداول ضمن بنود االلتزامات المتداولة

785.816

الجزء غير المتداول ضمن بنود االلتزامات غير المتداولة

546.830

374.336

1.332.646

1.869.672
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

1 111الشهرة
كانت الحركة خالل الفترة  /السنة كاآلتي:
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

378.488.242

55.728.688

االندماج واالستحواذ على شركات تابعة

--

329.141.250

--

()6.381.696

378.488.242

378.488.242

االنخفاض في قيمة

الشهرة*

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

تتمثل الشهرة في قيمة الزيادة الشركات المندمجة والمستحوذ عليها عن صافي األصول المحولة إلى المجموعة.
* االنخفاض في قيمة الشهرة يعود الستبعاد الشهرة الناتجة عن اغالق فرع األميرية (مجمع العليا التعليمي) وفقا لقرار مجلس المديرين بتاريخ 2015/05/17م.

تم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد كما يلي:
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

مدارس الرواد فرع الروابي

28.413.273

28.413.273

مدارس الرواد فرع المنصورة

2.519.151

2.519.151

مدارس النخبة فرع الخليج

7.479.000

7.479.000

مدارس النخبة فرع الخرج

8.846.495

8.846.495

مدارس النخبة فرع المصيف

2.089.073

2.089.073

مدارس جرير األهلية

33,091,250

33,091,250

مدارس الفكر األهلية

14,100,000

14,100,000

مدارس الشرق األوسط العالمية

66,600,000

66,600,000

مدارس السليمانية العالمية األهلية

14,000,000

14,000,000

مدارس الشرق األوسط الجديدة العالمية

53,375,000

53,375,000

مدرسة الشرق األوسط الحديثة العالمية

60,575,000

60,575,000

شركة العروبة العالمية للخدمات التعليمية

87.400.000

87.400.000

378.488.242

378.488.242

اختبار االنخفاض في الشهرة:
تقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة
القابلة لالسترداد أم ال .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات التالية
لتاريخ القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها ،ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس
سنوات استناداً إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.
وتقوم اإلدارة بإعداد الموازنات التقديرية على أساس األداء المالي والتشغيلي والسوقي في السنوات السابقة وتوقعاتها لتطورات السوق في المستقبل.
وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية:
 سعر الخصم ٪12.5
 معدل النمو ٪3
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

1 112الزكاة
أ -الموقف الزكوي
قدمت شركات المجموعة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل عن السنة المنتهية في  30سبتمبر 2015م وسددت الزكاة المستحقة بموجبها،
وقد حصلت شركة عطاء التعليمية على الربط اآللي حتى  30سبتمبر 2015م ومازالت شركات المجموعة بانتظار الربط النهائي.

ب -تم احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة (أرباح العام المعدلة) بعد استبعاد حصة وقف خادم الحرمين الشـريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للموهبة واإلبداع من الوعاء الزكوي والتي ال تخضع للزكاة ،وذلك وفق ًا للقوائم المالية غير الموحدة للشركة والذي كانت
تفاصيله األساسية كما يلي:
الفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

للسنة المالية من  1أكتوبر
2014م حتى  30سبتمبر
2015م

صافي الربح المعدل (أ)

81.447.756

98.320.933

يضاف :حقوق المساهمين

528.613.683

508.876.102

مخصصات

25.512.815

26.104.558

قروض ومصادر تمويل أخرى

201.175.262

177.419.256

يخصم :ممتلكات ،آالت ومعدات واستثمارات

()808.697.421

()724.451.008

اإلجمالي (ب)

28.052.095

86.269.841

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

81.447.756

98.320.933

ج -تتمثل حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  30يوليو  2016فيما يلي:
 31يوليو 2016م
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

2.495.816

 30سبتمبر 3015م
703.324

الرصيد المحول نتيجة االندماج واالستحواذ

--

733.671

مكون خالل الفترة  /السنة

1.769.833

1.630.639

المسدد

()2.018.730

()571.818

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

2.246.919

2.495.816

1 113مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 3015م

توزيعات أرباح مستحقة

53.000.000

--

مصروفات تمويل مستحقة

4.101.748

1.869.247

5.188.630

3.039.453

مستحقات عاملين

5.774.411

3.427.551

مصروفات مستحقة

465.683

251.463

أخرى

803.599

565.919

69.334.071

9.153.633

تأمينات أعمال

محتجزة*

* يتمثل رصيد تأمينات األعمال المحتجزة في ضمان تنفيذ أعمال المقاوالت المستحقة لشركة القصبي للمقاوالت المحدودة (طرف ذو عالقة) مقابل تنفيذ مشروع المجمع التعليمي
بالمنصورة وإشبيليا كما هو مبين باإليضاحين أرقام ()7،9
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

ً
مقدما
1 114إيرادات مستلمة

يمثل هذا الرصيد إجمالي إيرادات الرسوم الدراسية المستلمة مقدماً عن الفصل الدراسي األول 2016م 2017/م.

1 115مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 31يوليو 2016م
الرصيد أول الفترة  /السنة

 30سبتمبر 2015م

31.023.016

21.058.667
8.545.633

مكون خالل الفترة  /السنة

6.601.010

الرصيد المحول نتيجة االندماج واالستحواذ

--

4.677.632

مدفوع خالل الفترة  /السنة

()3.015.908

()3.258.916

34.608.118

31.023.016

1 116تمويل طويل األجل
16أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك محلية حصلت بموجبها على تمويل طويل األجل في صيغة عقود بيع آجل بلغت قيمة
1116
األول مبلغ  34مليون ريال سعودي لتمويل شراء أرض بحي أشبيليا .يتم سداد التسهيل على  6أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة
بسنتين  .كما بلغت قيمة التسهيل الثاني مبلغ  28مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة الستكمال بناء المجمع
التعليمي بحي المنصورة  .استخدمت الشركة منه مبلغ  25.624.285ريال سعودي .يتم سداد التسهيل على خمسة أقساط سنوية بعد فترة
السماح المقدرة بسنتين ونصف  -تم منح هذه التسهيالت بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين
البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا وأرض مجمع
المنصورة والمدرجة ضمن بند األصول الثابتة وقد بلغت صافي قيمتها الدفترية  104.4مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في  31يوليو 2016م
( 30سبتمبر 2015م 104.7 :مليون ريال سعودي).
161116بتاريخ  2ذو القعدة 1435هـ الموافق  28أغسطس 2014م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
بإجمالي قيمة  80مليون ريال سعودي لتمويل  ٪80من مبلغ شراء مدرسة العروبة العالمية استخدمت الشركة منه مبلغ  68.7مليون ريال
سعودي  -يتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك -
تم منح هذا التسهيل بهامش ربح وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا
نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذا التسهيل مضمون بموجب سند ألمر بكامل قيمة التمويل وكفالة غرم وأداء تضامنية من شركة النخبة التعليمية (الشركة التابعة) وضمانات
عينية تتمثل في افراغ صك أرض مجمع االزدهار التعليمي بنات  .وأرض المبنى اإلداري لفرع الروابي.
16بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1116
بإجمالي قيمة 140مليون ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي أشبيليا .يتم سداد التسهيل
على أقساط نصف سنوية بعد فترة السماح المقدرة بسنتين من تاريخ توقيع االتفاقية المبرمة مع البنك .تم منح هذا التسهيل بهامش ربح
وعمولة على التسهيل تحدد بمعدل العائد على االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية (السايبور) زائدا نسبة متفق عليها.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة  ،باإلضافة إلى اإلبقاء على رهن األرض الواقعة بحي أشبيليا (لدى
نفس البنك الممول).
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

 -16تمويل طويل األجل  -تتمة
16بتاريخ  5جمادى األولى 1436هـ الموافق  24فبراير 2015م حصلت الشركة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بمبلغ إجمالي  19.3مليون
1116
ريال سعودي لتمويل أعمال المقاوالت واإلنشاءات الالزمة لبناء المجمع التعليمي بحي المنصورة  .يتم سداد التسهيل على عشرة أقساط
سنوية بعد فترة السماح المقدرة بأربع سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية .
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة برهن ارض فيال سكن الموظفين بالروابي واألرض الواقعة بحي السالم.
 16بتاريخ  3رجب 1436هـ الموافق  22ابريل 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك المحلية
1116
المؤرخة في  28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 17مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء األرض المتاخمة لمجمع المنصورة وإعادة تأهيل
المباني المقامة عليها  ،يتم سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة ،باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
161116بتاريخ  17ذو الحجة 1436هـ الموافق  30سبتمبر 2015م أبرمت الشركة إلحاق ًا التفاقية التسهيالت االئتمانية طويلة األجل مع أحد البنوك
المحلية المؤرخة في 28أغسطس 2014م بمبلغ إجمالي 29.600مليون ريال سعودي لتمويل  %80من شراء ارض المبنى االداري الجديد .يتم
سداد التسهيل بنفس شروط االتفاقية األصلية.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة .باإلضافة إلى رهن األرض المشتراة.
16بتاريخ  9شعبان 1437هـ الموافق  16مايو 2016م أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي
1116
30مليون ريال سعودي لتمويل دعم راس المال العامل .استخدمت الشركة منه  7مليون ريال ويتم السداد بعد  6اشهر من تاريخ الحصول على
التسهيل.
الضمانات
هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر بكامل قيمة التمويل المتاح للشركة
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويل األجل كما في:
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

150.149.461

57.684.244

تمويل تم الحصول عليه خالل الفترة  /السنة

76.953.236

122.272.461

المسدد خالل الفترة  /السنة

()27.260.081

()29.807.244

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

199.842.616

150.149.461

تم عرض تفاصيل القروض في قائمة المركز المالي كما في:
 31يوليو 2016م

 30سبتمبر 2015م

الجزء المتداول من تمويل طويل األجل  -االلتزامات المتداولة

59.220.820

43.081.539

تمويل طويل األجل  -االلتزامات غير المتداولة

140.621.796

107.067.922

199.842.616

150.149.461
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

1 117احتياطي نظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي الى  ٪50من رأس المال.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

1 118اإليرادات
الفترة من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

السنة من  1أكتوبر 2014م
حتى  30سبتمبر 2015م
342.396.489

إيرادات رسوم دراسية

281.217.292

إيرادات اشتراك حافالت

8.863.080

7.646.547

290.080.372

350.043.036

1 119تكلفة اإليرادات
رواتب وأجور ومزايا موظفين

الفترة من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

السنة من  1أكتوبر 2014م
حتى  30سبتمبر 2015م

129.745.210

155.885.981
31.012.583

إيجارات

24.204.339

استهالك واستنفاذ

14.231.186

16.667.245

مطبوعات وقرطاسيه

3.860.876

4.084.064

رسوم استقدام وتعقيب

3.732.461

4.954.992

مرافق عامة

3.683.522

3.613.006

مصروفات رحالت وهدايا

3.278.714

3.065.788

مصروفات صيانة ونظافة

2.087.377

3.416.548

مصروفات سيارات

1.757.076

1.641.712

أخرى

3.542.714

4.618.937

190.123.475

228.960.856

2 220إعانات حكومية
الفترة من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

السنة من  1أكتوبر 2014م
حتى  30سبتمبر 2015م

إعانات وزارة التربية والتعليم

1.034.937

1.206.587

إعانات صندوق تنمية الموارد البشرية

579.034

440.932

1.613.971

1.647.519

1-1تمنح إعانة وزارة التربية والتعليم للشركة سنوياً وفقاً للضوابط المحددة من الوزارة والمرتبطة بشكل أساسي بالميزانية المخصصة لذلك من
قبل الوزارة وأعداد الطالب المسجلين لدى كل مدرسة.
2-2تمنح إعانة صندوق تنمية الموارد البشرية (الصندوق) وفقاً لالتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق على أساس مبلغ مقطوع من الراتب الشهري
لمدة معينة للموظفين السعوديين المشمولين في االتفاقية.
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

2 221مصروفات إدارية وعمومية
الفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

السنة من  1أكتوبر 2014م
حتى  30سبتمبر 2015م

رواتب وأجور ومزايا موظفين

14.251.122

17.551.485

أتعاب استشارية

1.184.205

4.445.329

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

627.504

922.850
217.878

رسوم استقدام

165.904

مصروفات سفر وانتقال

127.642

85.634

مرافق عامة

53.845

116.934

استهالكات

887

5.004

إطفاء مصاريف ما قبل التأسيس

--

593.539

أخرى

736.172

950.992

17.147.281

24.889.645

2 222إيرادات أخرى ،بالصافي
الفترة المالية من  1أكتوبر
2015م حتى  31يوليو 2016م

السنة من  1أكتوبر 2014م
حتى  30سبتمبر 2015م

تأجير المقاصف

2.466.948

2.671.329

الحصص الدراسية اإلضافية المسائية

1.379.703

1.784.447

مبيعات زي مدرسي

702.666

304.966

إيجارات

702.315

274.500

كتب ولوازم مدرسية

501.350

1.055.135

أرباح استثمارات

879

22.928

خسائر بيع أصول ثابتة

--

()154.845

إيرادات أخرى

568.490

996.969

6.322.351

6.955.429

2 223ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في  31يوليو 2016م من صافي ربح الفترة وربحية السهم من اإليرادات األخرى وربحية السهم من ربح التشغيل
على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة /السنة والبالغة  21.6مليون سهم (2015م 21.6 :مليون سهم) .تم احتساب المتوسط
المرجح لعدد األسهم المصدرة كما يلي:
الفترة من  1أكتوبر 2015م
حتى  31يوليو 2016م

السنة من  1أكتوبر 2014م
حتى  30سبتمبر 2015م

عدد االسهم المصدرة كما في  1اكتوبر

21.640.600

14.200.000

إصدار أسهم خالل الفترة /السنة (إيضاح )1

--

7.440.600

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما نهاية الفترة  /السنة

21.640.600

21.640.600
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شركة عطاء التعليمية

(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
للفترة من  1أكتوبر 2015م حتى  13يوليو 2016م
(ريال سعودي)

2 224عقود اإليجار التشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي .ان عقود اإليجارات لفترات أولية يمتد من سنة واحدة إلى  18سنة مع خيار تجديد العقد بعد انتهاء فترة عقد
اإليجار ،وقد بلغ الحد األدنى للقيم اإليجارية السنوية لها وفقاً للعقد المشار إليه مبلغ  124.4مليون ريال سعودي.
 31يوليو 2016م
من بداية السنة الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة

 30سبتمبر 2015م

18.000.000

30.000.000

من بداية السنة السادسة الى نهاية السنة العاشرة

32.490.000

32.490.000

من بداية السنة الحادية عشر الى نهاية السنة الخامسة عشر

35.186.670

35.186.670

ما بعد ذلك

38.705.335

38.705.335

اإلجمالي

124.382.005

136.382.005

2 225التقارير القطاعية
تتركز إيرادات المجموعة البالغة  290مليون ريال سعودي في إيرادات رسوم دراسية ،والخدمات المتعلقة بها وهي تمثل  ٪100من إجمالي إيرادات الفترة
المنتهية في  31يوليو 2016م وبالتالي فإن كافة أصول والتزامات الشركة مخصصة لقطاع الدراسة.

2 226االرتباطات الرأسمالية
كما في  31يوليو 2016م لدى الشركة ارتباطات رأسمالية عن مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  67.5مليون ريال سعودي (2015م  100 :مليون ريال سعودي)
الخاصة بعقود انشاء مجمع المدارس بحي إشبيليا.

2 227األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمه ،ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى ،استثمارات ،تمويل طويل األجل ،ذمم
دائنة ،حسابات دائنة أخرى.
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة
تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع .وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة
األخرى بصورة رئيسية من أولياء األمور وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية.
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز
المالي والتدفقات النقدية للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من الودائع البنكية والديون البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتي
تكون بأسعار عمولة معومة .وتخضع جميع الديون والودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة .وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأيها
أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .وقد تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى
كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة.
مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة
بصورة أساسية بالريال السعودي .ولذلك فإن مخاطر العمالت التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ
القياس .وحيث يتم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ،قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة .وبرأي
اإلدارة أن القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة المالية ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

2 228اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  14صفر 1438هـ الموافق  14نوفمبر 2016م.
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