ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول:

ﺗﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ١٤٤٣/٠٤/٠٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٠٨م(

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

وﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻓــﻲ ﻳــﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ١٤٤٣/٠٤/١٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/١٥م(

ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب:

ﺗﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ١٤٤٣/٠٤/٠٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٠٨م(

وﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻓــﻲ ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ١٤٤٣/٠٤/١٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/١٨م(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري
رﻗﻢ  ٣٥٤٨اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/١١/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/١٢/١٦م( وﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠١٠٣٣٦٧اﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤١٣/٠٥/٣٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٢/١١/٢٤م(.
ﻃﺮح ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة رأس
ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  ٪٤٤٫٤ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »اﻟﺸﺮﻛﺔ« أو »اﻟﺨﻠﻴﺞ«( ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
»ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠١٠٣٣٦٧اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤١٣/٠٥/٣٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٢/١١/٢٤م( .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٤/٠٩/١٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٣/١١/١٠م( ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/١١/٢٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/١٢/١٦م( ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  .٣٥٤٨وﺑﺘﺎرﻳﺦ
١٤٢٨/١١/٣٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/١٢/١٠م( ،ﺗﻢ إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﻘﻊ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
وﻳﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ )وﻳﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«( .وﻗﺪ أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٢/٠٨/١٧ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠٢١/٠٣/٣٠م( ﺑﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺌﺘﺎن ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي )»زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل«( ،ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٠٣م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺟﺪﻳﺪ )»أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق
اﻷوﻟﻮﻳﺔ« أو »اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة«( ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )»ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح«( وﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻋﺸﺮة ) (١٠رﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ») ٪٤٤٫٤اﻟﻄﺮح«(.
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول )ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدة ﺑـ »ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ« وﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ »ﺣﻘﻮق
اﻷوﻟﻮﻳﺔ«( ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاول ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻳﻠﻲ ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٠٧م( )»ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺣﻘﻴﺔ«(
)وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪ« وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑـ »اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ«( ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮدع ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪد ) (٠٫٤٤ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﻜﻞ ) (١ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ أﺣﻘﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺴﻬﻢ
واﺣﺪ ) (١ﺟﺪﻳﺪ وذﻟﻚ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )»اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد«(  -اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺗﺪاول
اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة  -اﻟﺘﺪاول واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )»ﺗﺪاول«
أو »اﻟﺴﻮق«( .وﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٤/٠٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٠٨م( ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٤/١٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/١٥م( )»ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول«( ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة
اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٤/١٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/١٨م( )»ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب«( .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
أن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺗﺒﺪآن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أو ﺟﺰء
ﻣﻨﻬﺎ أو ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺮاء ﺣﻘﻮق
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق وﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول.
وﺳﻴﺘﺎح اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ:
.١

ﺳﻴﺘﺎح ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

.٢

ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻘﻴﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﺪد أﺳﻬﻤﻪ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﺮاﺋﻪ ﺣﻘﻮق
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺴﻴﺘﺎح ﻟﻪ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ )ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ(.

.٣

ﺳﻴﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ )ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ(.

.٤

ﺳﻴﺘﺎح اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إدﺧﺎل
أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻘﺖ أﺳﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب )»اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ«( ،ﻓﺴﺘﻄﺮح ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ذوي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )»اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ«( )وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح ﻫﺬه ﺑـ
»اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ«( ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﺷﺮاء ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺬه
اﻟﻌﺮوض اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ) (١٠ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ١٤٤٣/٠٤/١٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٢٣م(( وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ) (٥ﻣﺴﺎ ًء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٤/١٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٢٤م(») ،ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ«( .وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻌﺮض اﻷﻋﻠﻰ ﺛﻢ اﻷﻗﻞ ﻓﺎﻷﻗﻞ )ﺷﺮط ّاﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح(
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺮض .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ
ﻓﺴﻴﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻛﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ )ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح ،إن وﺟﺪ( ﻣﻦ دون أي رﺳﻮم أو
اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺴﻮر
اﻷﺳﻬﻢ ،ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻟﺨﻤﻴﺲ ١٤٤٣/٠٥/٠٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١٢/٠٩م(.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻛﺴﻮر اﻷﺳﻬﻢ ،ﻓﺴﻴﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ
ﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﺮح )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ١٠ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ« واﻟﻘﺴﻢ » ١٢اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وأﺣﻜﺎم اﻟﻄﺮح وﺷﺮوﻃﻪ«(.
وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻷﺣﺪ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠٢١/١١/٢٨م( )»ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ«( )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ١٢اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وأﺣﻜﺎم اﻟﻄﺮح وﺷﺮوﻃﻪ«(.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ١٠ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ«(.
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ
وﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ،ﺳﻴﺼﺒﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ّ
ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٦٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي .وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ » ٦اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻄﺮح«(.
إن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )أي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ٪٥أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
٢٠٢١/٠٩/١٦م ﻫﻢ اﻟﺴﻴﺪ  /اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪرﻳﻌﺎن )اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ٪٨٫١٧٤ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ(
واﻟﺴﻴﺪ  /ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎد ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻠﻴﻬﺪ )اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ٪٥٫٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ٪٠٫٠٠٢
ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ(.
إن ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ،وﻻ ﻳﻌﻄﻲ أي ﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .وﺳﺘﻜﻮن اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺴﺎوﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺻﻮت واﺣﺪ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
)»اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ«( ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )»اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«( )ﺳﻮاء اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ( واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻓﻴﻬﺎ .وﺳﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻳﺔ أرﺑﺎح ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارﻫﺎ )إن وﺟﺪت(.
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠١٠٣٣٦٧ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤١٣/٠٥/٣٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻟﻒ ) (١,٠٠٠ﺣﺼﺔ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤١٨/٠٦/١٠ﻫـ
١٩٩٢/١١/٢٤م( وﺑﺮأس ﻣﺎل ﻗﺪره ﻣﻠﻴﻮن ) (١,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ّ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٩٩٧/١٠/١١م( ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (١,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻒ ) (٣,٠٠٠ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪاً .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٥/١٠/١٠ﻫـ
) (٣,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ّ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٤/١١/٢٣م( ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ) (٣,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ أﻟﻒ ) (٣٠,٠٠٠ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪاً .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٧/١١/٢٥ﻫـ
) (٣٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ّ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٦/١٢/١٦م( ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
وزﻳﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٣٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٨٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ّ
ﻣﻠﻴﻮن ) (٨,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/١١/٣٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٧/١٢/١٠م( ،ﺗﻢ إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٨,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي
ﻓﻲ ﺗﺪاول ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﺮح ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ) (٢,٤٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم )ﺑﺴﻌﺮ ) (٦٥رﻳﺎل ﻟﻠﺴﻬﻢ(
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ  ٪٣٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٩/٠٩/١٤ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٨/٠٩/١٤م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٨٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن )(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ
أرﺑﻌﺔ ) (٤أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﻮن ) (١٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٠/٠٤/٠٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠٠٩/٠٤/٠٤م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ
ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻤﻴﻦ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٢/٠٥/١٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١١/٠٤/١٦م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﻣﺌﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (٣أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٣/٠٥/١٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٢/٠٤/١٠م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ
أرﺑﻌﺔ ) (٤أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٤/٠٥/٢٩ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
٢٠١٣/٠٤/١٠م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن )(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺧﻤﺴﺔ ) (٥أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن )(٣٠,٠٠٠,٠٠٠
ﺳﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٥/٠٦/١٥ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٤/٠٤/١٥م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﺘﺔ ) (٦أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٣٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٦/٠٧/٠٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٥/٠٤/٢١م( واﻓﻘﺖ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ
ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﺒﻌﺔ ) (٧أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٠,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ
١٤٣٩/٠٨/٠٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠١٨/٠٤/٢٤م( واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
) (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (٨أﺳﻬﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻤﺴﺔ أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/١١/٠٣م( ،واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن
) (٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ) (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ﺳﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )»اﻟﻬﻴﺌﺔ«( ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺐ إﻟﻰ ﺗﺪاول ﻟﻘﺒﻮل إدراﺟﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ورد اﻟﻔﺎﺋﺾ )ﻓﻀﻼ راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ي( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة »اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻬﻤﺔ وإﺟﺮاءات
اﻻﻛﺘﺘﺎب«( .وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة  -ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻗﺒﻮل إدراﺟﻬﺎ  -ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ وﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ )»اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ«( ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺳﻬﻢ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ودراﺳﺔ ﻗﺴﻢ »إﺷﻌﺎر ﻫﺎم« ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )أ( واﻟﻘﺴﻢ » ٢ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة« اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق أو ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﺗﺤﺘﻮي ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗُﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑـ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«( وﻃﻠﺐ ﻗﺒﻮل إدراج اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ج( ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻫﺬه ،وﻳﺆﻛﺪون ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أيّ وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدى ﻋﺪم
ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺮة إﻟﻰ ﺟﻌﻞ أيّ إﻓﺎدة واردة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﻠﻠﺔ .وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أيّ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ،وﻻ ﺗﻌﻄﻴﺎن أيّ ﺗﺄﻛﻴﺪات
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ أو اﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺨﻠﻴﺎن ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ أيّ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ أيّ ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة أو ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أيّ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م(.
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ﻗﻄﺎع ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل

إشعار هام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه («نشرة اإلصدار») على تفاصيل وافية عن شركة الخليج للتدريب والتعليم وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة
لالكتتاب .وعند التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة ،ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها
نشرة اإلصدار هذه ،والتي يمكن الحصول على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة ومدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية
لكل من الشركة (  )www.alkhaleej.com.saوالمستشار المالي ومدير االكتتاب (  )www.anbinvest.com.saأو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق
المالية ( .)www.cma.org.sa
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس
المال ،وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح
حقوق األولوية ُع ّدت موافقة الهيئة ملغاة.
ع ّينت الشركة شركة العربي الوطني لالستثمار كمستشاراً مالياً («المستشار المالي») ومديراً لالكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهداً لتغطية االكتتاب
(«متعهد التغطية») ،وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المالية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ج) ،مجتمعين ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة
اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي
عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وال تداول أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار هذه ،وال
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان مسؤوليتهما صراح ًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار
هذه أو عن االعتماد على أي جزء منها.
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً كبيراً
من المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص السوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى
الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (هـ) («المستشارون»)
أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات .وبالتالي
ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم
االكتتاب يمكن أن يتأثرا بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية
والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة الشركة (فض ً
ال راجع القسم « 2عوامل المخاطرة») .وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو
أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال ،على أنها 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 أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب .وتعتبر
المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات
االستثمارية الخاصة .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي
مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فرصة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف
واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد»)  -الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم
الجديدة  -التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في تداول خالل مرحلة التداول ومرحلة االكتتاب اللتان تبدآن في الوقت ذاته في يوم اإلثنين
1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) على أن تنتهي فترة التداول في انتهاء اليوم السادس يوم اإلثنين 1443/04/10هـ (الموافق 2021/11/15م)
(«فترة التداول») ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع يوم الخميس 1443/04/13هـ (الموافق 2021/11/18م) («فترة االكتتاب»).
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية
عن طريق السوق ،كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل
فترة التداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا للتالي:
-

1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شرائه حقوق جديدة فسيتاح له
االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
4سيتاح االكتتاب الكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء
باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

أ

وفي حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») ،فسوف تطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد أدنى على عدد
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي») ،على أن تقوم تلك المؤسسات
االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية ،وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة ( )10صباحاً يوم الثالثاء 1443/04/18هـ
(الموافق 2021/11/23م) وحتى الساعة الخامسة ( )5مسا ًء من اليوم التالي يوم األربعاء بتاريخ 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م) («فترة الطرح
المتبقي») ،وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسوف يتم تسديد
إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها ،من
األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك حملة كسور األسهم ،كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس
1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م) .علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه ،وأصحاب كسور األسهم ،قد ال يحصلون على أي مقابل
إذا تم بيع األسهم المتبقية بسعر الطرح.
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فسيخصص ما تبقى من هذه األسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم
بشرائها بسعر الطرح (فضال راجع القسم « 10متعهد التغطية» والقسم « 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») .وسيتم اإلعالن
عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم األحد 1443/04/23هـ (الموافق 2021/11/28م) («تاريخ التخصيص») فض ً
ال راجع القسم 12
«المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين ،وسيتم نشر دعوة النعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة للموافقة على
إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ 1443/03/05هـ (الموافق 2021/10/11م) .وعلى المستثمرين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين
في ذلك االجتماع ،فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف ،وتعتبر هذه النشرة الغية مباشرة ،وسيتم إشعار المساهمين بذلك.
كما يجب على متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا االكتتاب وبيع األسهم الجديدة وااللتزام بها.

المعلومات المالية واإلحصائية

تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لمبدأ
االستمرارية.
تم تدقيق القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م من قبل مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه ،في
حين تم تدقيق القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم .وتصدر الشركة قوائمها بالريال
السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بنا ًء على افتراضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة،
وبالتالي فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.
وتمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة «توقعات وإفادات مستقبلية» والتي من الممكن أن يستدل عليها من خالل استخدام بعض الكلمات
ذات الداللة المستقبلية مثل «سوف»« ،قد»« ،تخطط»« ،تنوي»« ،تعتزم»« ،تقدر»« ،تعتقد»« ،تتوقع» أو «من المتوقع»« ،يمكن» أو «من الممكن»« ،يحتمل» أو
«من المحتمل» والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه التوقعات واإلفادات وجهة نظر الشركة حالياً
فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على
األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمناً .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة (فض ً
التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك بصورة أكثر تفصي ً
ال راجع القسم« 2عوامل المخاطرة») .وفي حال تحقق واحد أو
أكثر من هذه المخاطر ،أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد
تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها أو التخطيط لها أو افتراضها في هذه النشرة.
مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد
صدور موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل قبول وإدراج أسهمها في تداول بما يلي:
 1وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو 2ظهور أية مسائل مهمة كان يجب تضمينها في النشرة.وباستثناء الحالتين المذكورتين أعاله ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو
غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى ،فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد
ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً .وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء
هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.
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دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة

 1:مقر لودجأعضاء مجلس إدارة الشركة
األسهم المملوكة *

اإلسم

المنصب

الجهة
الممثلة

الجنسية

العمر

عبدالعزيز حماد ناصر
البليهد**

رئيس مجلس
اإلدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

82

عبد العزيز راشد عبد
الرحمن الراشد***

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

77

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

عضو مجلس
اإلدارة
المنتدب

بصفته
الشخصية

سعودي

62

أحمد علي أحمد
الشدوي****

عضو مجلس
إدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

81

علي عبد الخالق عبد
الرحمن القرني

عضو مجلس
إدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

68

عبداهلل صغير محمد
الحسيني

عضو مجلس
إدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

55

عبد الملك عبد الرحمن
عبداهلل ال الشيخ

عضو مجلس
إدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

55

عبداهلل محمد سليمان
جبرين

عضو مجلس
إدارة

بصفته
الشخصية

سعودي

62

صفة العضوية
غير مستقل

 /غير تنفيذي
غير مستقل

 /غير تنفيذي
غير مستقل
 /تنفيذي

غير مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي

تاريخ التعيين

مباشرة

غير
مباشرة

نسبة

2006/02/05م

2,250,000

964

%5.0021

2006/02/05م

1,801,284

348,964

%4.7783

2006/02/05م

3,678,478

-

%8.1744

2006/02/05م

123,595

964

%0.2768

2021/02/12م

100

-

%0.0002

2021/02/12م

1

-

%0.000002

2021/02/12م

100

-

%0.0002

2021/02/12م

1,000

-

%0.0022

المصدر :الشركة
*
**

كما بتاريخ 2021/09/16م

ان الملكية غير المباشرة للسيد  /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد ناتجة عن ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة الخليج
للتدريب والتعليم.

*** ان الملكية غير المباشرة للسيد  /عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد ناتجة عن ( )1ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة
الخليج للتدريب والتعليم و( )2ملكيته بنسبة  %20.0من شركة راشد العبدالرحمن الراشد واوالده التي تملك بدورها  %3.87من اسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم.

**** ان الملكية غير المباشرة للسيد  /أحمد علي أحمد الشدوي ناتجة عن ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة الخليج للتدريب
والتعليم.
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عنوان الشركة وممثلوها
عنوان الشركة
شركة الخليج للتدريب والتعليم
شارع العليا العام

ص.ب - 295300 .الرياض 11351

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 462 3260 :

فاكس+966 11 462 2074 :

البريد اإللكترونيinfo@alkhaleej.com.sa :

الموقع اإللكترونيwww.alkhaleej.com.sa :

ممثلو الشركة
الوليد عبد الرزاق الدريعان

شريف عصمت حسين

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

مدير مالي

ص.ب - 295300 .الرياض 11351

ص.ب - 295300 .الرياض 11351

هاتف +966 11 462 3260 :تحويلة 1511

هاتف +966 11 462 3260 :تحويلة 1560

البريد اإللكترونيaldryaan@alkhaleej.com.sa :

البريد اإللكترونيSherif.Esmat@alkhaleej.com.sa :

شارع العليا العام

المملكة العربية السعودية

فاكس+966 11 293 4915 :

سوق األسهم
شركة تداول السعودية
طريق الملك فهد  -العليا 6897
وحدة رقم 15

الرياض 3388 - 12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 920001919 :

فاكس+966 11 218 9133 :

البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :

الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :

د

شارع العليا العام

المملكة العربية السعودية

فاكس+966 11 293 4915 :

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل  -مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب - 220009 .الرياض 11311

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 406 2500 :

فاكس+966 11 406 2548 :

البريد اإللكترونيInvestment.Banking@anbinvest.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :

المستشار القانوني
شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
طريق الملك عبداهلل ،حي الورود

ص.ب - 90549 .الرياض 11623

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 205 4555 :

فاكس+966 11 205 4222 :

البريد اإللكترونيwww.ssfirm.com.sa :

الموقع اإللكترونيcorporate@ssfirm.com.sa :

المحاسبين القانونيين
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
ص.ب - 10504 .الرياض 11443

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 217 5000 :

فاكس+966 11 217 6000 :

البريد اإللكترونيch@crowe.sa :

الموقع اإللكترونيwww.crowe.com/sa :

للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه
مجمع الموسى التجاري ،البرج الرابع ،الدور السابع شارع العليا العام
ص.ب - 2195 .الرياض 11451

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 463 0680 :

فاكس+966 11 464 5939 :

البريد اإللكترونيinfor@sa.gt.com :

الموقع اإللكترونيwww.sa.gt.com :

تنويه:
قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في
هذه النشرة ،ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

هـ

ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة .وبالتالي فإن هذا الملخص ال يحتوي على جميع المعلومات
التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد .وعليه ،يتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي
قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األولوية .وعلى وجه الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» والقسم 2
«عوامل المخاطرة» من هذه النشرة .وفيما يلي ملخص للطرح:

الشركة

تأسست شركة الخليج للتدريب والتعليم في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم «شركة الخليج للتدريب والصناعات
االلكترونية» بموجب السجل التجاري رقم  1010103367الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1413/05/30هـ (الموافق 1992/11/24م).
وبتاريخ 1424/09/15هـ (الموافق 2003/11/10م) تم تغيير اسم الشركة ليصبح «شركة الخليج للتدريب والتعليم» .وبتاريخ
1427/11/25هـ (الموافق 2006/12/16م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم  .3548وبتاريخ 1428/11/30هـ (الموافق 2007/12/10م) ،تم إدراج أسهم الشركة في شركة
تداول السعودية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،شارع العليا العام ،ص.ب ،295300 .الرياض  11351المملكة العربية السعودية.

يشمل نشاط الشركة وفق شهادة السجل التجاري :أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب ،تشغيل المدارس المستقلة ،التعليم
االبتدائي بمنهج عالمي ،تشغيل المدارس المستقلة ،التعليم المتوسط بمنهج عالمي ،تشغيل المدارس المستقلة التعليم الثانوي بمنهج
عالمي ،معاهد التدريب العالي ،معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة ،التدريب على استخدام الحاسوب والبرامج الملحقة.

بحسب المادة الثالثة من النظام األساسي للشركة فإن أغراض الشركة المرخص بها محددة على النحو التالي:
 1التدريب في مجال االلكترونية والحاسب اآللي والتدريب بجميع أنواعه2 -تدريس اللغة اإلنجليزية والبرامج التعليمية

 3إقامة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة العامة والتسويق والدورات اإلدارية والمحاسبية واالجتماعية وغيرها4 -الصيانة والتشغيل

5 -إقامة وإنشاء وإدارة المدارس األهلية واألجنبية لجميع المراحل التعليمية

 6تطوير وتصنيع وتشغيل وصيانة اإللكترونيات وتركيب الشبكات والبنية التحتية وبرمجيات الحاسب اآللي واالعداد الفني وكافةاألعمال األخرى ذات الصلة
7 -إقامة وإنشاء وإدارة مراكز االتصال والدعم الفني واألعمال اإللكترونية والتسويق للغير والتسويق عبر الهاتف

أنشطة الشركة

8 -تقديم الحلول التطويرية والتشغيلية لخدمات العمالء والدعم الفني في معالجة الشكاوى

9 -امتالك األراضي لصالح الشركة إلقامة المشاريع المتعلقة بأغراض الشركة (مدارس ومراكز ومعاهد تعليمية ونوادي رياضية)

	10-الحصول على الوكاالت التجارية وتشغيل وإدارة المرافق العامة ومكاتب التوظيف في الداخل
	11-إقامة وإنشاء وإدارة محالت ودور القهوة والكافيتريات واستيراد البن ومنتجات القهوة
	12-إقامة وإنشاء وإدارة المعاهد والمراكز واألندية الرياضية
	13-ممارسة النقل المدرسي

	14-إقامة وإنشاء وإدارة المراكز النسائية والتجميل
	15-تشغيل القوى العاملة

	16-تشغيل المرافق الصحية

	17-إقامة وإنشاء وإدارة معاهد الشراكات االستراتيجية

	18-االستشارات األخرى في األعمال والخدمات اإلدارية والتخطيط والمعلومات اإلدارية

	19-العالقات العامة وإدارة مواقع التواصل االجتماعي وتقديم خدمات التسويق اإللكتروني
هم األشخاص الذين يملكون بشكل مباشر وغير مباشر  %5أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة .فيما يلي جدول يوضح ملكية
المساهمين الكبار قبل الطرح:
المساهم

المساهمين الكبار

الملكية المباشرة*

الملكية غير المباشرة*

الملكية المباشرة وغير المباشرة*

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

الوليد عبد الرزاق صالح
الدريعان

3,678,478

%8.174

-

-

3,678,478

%8.174

عبدالعزيز حماد ناصر
البليهد**

2,250,000

%5.000

964

%0.002

2,250,964

%5.002

المصدر :الشركة
*
**

طبيعة الطرح

و

كما بتاريخ 2021/09/16م

ان الملكية غير المباشرة للسيد  /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد ناتجة عن ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها
 %0.0086من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم.

زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي  196.0مليون ريال سعودي وذلك بعد خصم جميع تكاليف الطرح البالغة
حوالي  4.0مليون ريال سعودي ،علما ُ بأن هذا المبلغ تقديري .وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح لدعم توسع الشركة
في قطاع التعليم من خالل االستحواذ على مدارس وسداد جزء من تسهيالت قصيرة األجل .ويوضح الجدول التالي االستخدام
المقترح لمتحصالت الطرح:
استخدام متحصالت الطرح

االستخدام

القيمة
(مليون ريال سعودي)

التوسع في قطاع التعليم من خالل االستحواذ على مدارس

96

سداد جزء من تسهيالت قصيرة األجل

100

تكاليف الطرح
متحصالت الطرح

4
200

ولمزيد من التفاصيل حول استخدام متحصالت الطرح ،فض ً
ال راجع القسم « 6استخدام متحصالت الطرح».
رأس مال الشركة قبل الطرح

اربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم القائمة
والمصدرة قبل الطرح

خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

زيادة رأس المال

الزيادة في رأس مال الشركة بقيمة مئتين مليون ( )200,000,000ريال سعودي من اربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000ريال
سعودي إلى ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم
المطروحة لالكتتاب

عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي.

نسبة الزيادة في رأس المال

.%44.4

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

المعدل
السعر
ّ

تم تعديل سعر سهم الشركة في تداول إلى  20.86ريال سعودي للسهم وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال .ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار  4.84ريال سعودي للسهم الواحد.

عدد حقوق األولوية المصدرة

عشرين مليون ( )20,000,000حق.

عدد أسهم الطرح المتعهد
بتغطيتها

عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد
بتغطيته

مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم بعد
الطرح

خمسة وستين مليون ( )65,000,000سهم.

رأس مال الشركة بعد الطرح

ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي.

تكاليف الطرح

ستتحمل الشركة كافة التكاليف المرتبطة بالطرح ،والتي من المقدر أن تبلغ حوالي  4.0مليون ريال سعودي .وسيتم خصمها من
إجمالي متحصالت الطرح البالغة  200مليون ريال سعودي .وتشمل هذه المبالغ أتعاب ك ً
ال من :المستشار المالي ،ومدير االكتتاب،
والمستشار القانوني ،والمتعهد بتغطية االكتتاب ،ومصاريف اإلعالنات وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،علماً بأن هذه التكاليف
تقديرية وغير نهائية.

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدون
في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة
على زيادة رأس المال بتاريخ 1443/04/02هـ (الموافق 2021/11/07م).

المستثمرون الجدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات  -غير المساهمين المقيدين  -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

المستثمرون المستهدفون

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.
تعني في قواعد طرح االوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
1 -تابعي المصدر.

2 -المساهمين الكبار في المصدر.

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.الجمهور

4 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.6 -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.

 7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( 5،4،3،2،1أو  )6أعاله.8 -األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

ز

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال ،وهو حق مكتسب
لجميع المساهمين المقيدين ،ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول .ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم
الجديدة وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة
على زيادة رأس المال .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

األسهم الجديدة

عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي ،ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.

معامل األحقية

يُمنح كل مساهم مقيد ( )0.44حق عن كل سهم واحد يملكه .وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم
الحالية للشركة.

تاريخ األحقية

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدون في سجل
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة
رأس المال بتاريخ 1443/04/02هـ (الموافق 2021/11/07م).

فترة التداول

تبدأ فترة التداول في يوم اإلثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) ،وتستمر حتى نهاية يوم اإلثنين 1443/04/10هـ
(الموافق 2021/11/15م) .ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ،سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد،
القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) ،وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1443/04/13هـ
(الموافق 2021/11/18م) ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية ،سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد،
ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

األسهم المتبقية

األسهم المتبقية ،إن وجدت ،التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.

الطرح المتبقي

في حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») ،فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين
ذوي الطابع المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») ،على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية،
وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة ( )10صباحاً من يوم الثالثاء 1443/04/18هـ (الموافق 2021/11/23م)
وحتى الساعة الخامسة ( )5مسا ًء من اليوم التالي األربعاء 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م) .وسيتم تخصيص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض ،أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية
ومعاملتها بالمثل.

األشخاص المستحقون
دفع مبالغ التعويض (إن
وجدت)

إدراج وتداول حقوق األولوية

جميع حملة حقوق األولوية سوا ًء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة
التداول.
سيتم دفع مبالغ تعويض نقدية لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة
ولمستحقي كسور األسهم في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م) (فضال راجع القسم 12
«المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») .علما بأن مبالغ التعويض تمثل باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور
األسهم (بما يتعدى سعر الطرح) من عملية الطرح المتبقي.
تقوم تداول بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية في أنظمتها ،ويوضع رمز منفصل لحقوق األولوية للشركة يكون مستقالً
عن رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة تداول.
ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق
إضافية من خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية .وسيكون للمستثمرين الجدد
خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق أولوية عن طريق السوق أو بيعها أو بيع جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق
التي تم شرائها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام «تداول» بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول ،وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء
هذه الفترة.

طريقة االكتتاب

ممارسة االكتتاب في حقوق
األولوية

يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي
وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين.
يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب الكترونياً باستخدام منصات التداول
التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يقدمها الوسطاء .كما يمكن لألشخاص المستحقين
ممارسة حقوق األولوية على النحو التالي:
 1يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموابشرائها خالل فترة التداول .كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

 2يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول .كما يحق لهم عدم اتخاذأي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجدد خالل فترة
االكتتاب ،فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.
قيمة الحق اإلرشادية

وستقوم تداول باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمسة ( )5دقائق ،وسيقوم
أيضاً مزودي خدمة معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال
األوامر.

سعر تداول الحق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به ،ويتحدد هذا السعر من خالل آلية العرض والطلب بالسوق ،وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة
الحق اإلرشادية.

تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1443/04/23هـ (الموافق 2021/11/28م).

ح

تخصيص األسهم الجديدة

سيتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .وسيتم جمع
كسور األسهم (إن وجدت) وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها للمؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.
وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فيما ستوزع باقي المتحصالت (أي ما
يتجاوز سعر الطرح ،إن وجد) على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم (فضال
راجع القسم « 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

إعادة فائض االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب .وسوف يتم رد الفائض
(إن وجد) في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).

تداول األسهم الجديدة

يبدأ تداول األسهم الجديدة في تداول بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.

أرباح األسهم الجديدة

ستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.

حقوق التصويت

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة وليس ألي مساهم أية حقوق تفضيلية .ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة،
ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة واشتراك المساهم في
مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

القيود المفروضة على
األسهم

ال توجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة ،باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.

القيود المفروضة على حقوق
األولوية

ال توجد قيود مفروضة على اكتتاب المساهمين في أسهم حقوق األولوية الجديدة.

األسهم التي سبق إدراجها

بتاريخ 1428/11/30هـ (الموافق 2007/12/10م) أدرجت الشركة ثمانية مليون ( )8,000,000سهم عادي في تداول ،وقامت بطرح
مليونين وأربعمائة ألف ( )2,400,000سهم عادي لالكتتاب العام.

عوامل المخاطرة

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة ،ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى )1( :مخاطر متعلقة بأعمال الشركة،
و( )2مخاطر ذات صلة بالسوق والقطاع ،و( )3مخاطر متعلقة باألسهم الجديدة (فضالُ راجع القسم « 2عوامل المخاطرة»).

شروط االكتتاب في أسهم
الحقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي
طلب اكتتاب في األسهم المطروحة (كلياً أو جزئياً) لم يستوف كافة شروط االكتتاب ومتطلباته .ولالطالع على شروط االكتتاب فضال
راجع القسم « 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه».

تنويه:
يجب قراءة قسمي «إشعار مهم» والقسم« 2عوامل المخاطرة» الواردين في هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم حقوق
األولوية وفق هذه النشرة.

ط

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
 2:مقر لودجالجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ

الحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة
رأس المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علماً بأن
المساهمين المستحقين هم المساهمون المالكون لألسهم في نهاية يوم األربعاء 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م).
تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى
مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
فترة التداول

تبدأ فترة التداول يوم االثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) ،وتستمر حتى
نهاية يوم االثنين 1443/04/10هـ (الموافق 2021/11/15م) ،ويجوز خالل هذه الفترة
لجميع حملة الحقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام
بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب يوم االثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) ،وتستمر حتى
نهاية يوم الخميس 1443/04/13هـ (الموافق 2021/11/18م) ،ويجوز خالل هذه الفترة
لجميع حملة الحقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -ممارسة
حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

يوم الخميس 1443/04/13هـ (الموافق 2021/11/18م).

فترة الطرح المتبقي

تبدأ الساعة  10:00صباحاً من يوم الثالثاء 1443/04/18هـ (الموافق 2021/11/23م)،
وتستمر حتى الساعة  5:00مسا ًء من يوم األربعاء 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م).

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم األحد 1443/04/23هـ (الموافق 2021/11/28م).

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين الذين سيتم دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/05/05هـ
لم يشاركوا في االكتتاب كل ًيا أو جزئ ًيا ومستحقي كسور األسهم (الموافق 2021/12/09م).

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات
العالقة .وسيتم االعالن عنه الحقا على موقع تداول اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

بدء تداول األسهم الجديدة

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع تداول اإللكتروني
(.)www.saudiexchange.sa

تواريخ اإلعالنات المهمة
 3:مقر لودجتواريخ اإلعالنات المهمة

المعلن
ُ

تاريخ اإلعالن

اإلعالن
إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم اإلثنين 1443/03/05هـ (الموافق 2021/10/11م)

إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم الخميس 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م)

إعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

تداول

يوم الخميس 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م)

إعالن تحديد فترة التداول وفترة االكتتاب

الشركة

يوم الخميس 1443/03/29هـ (الموافق 2021/11/04م)

إعالن إضافة حقوق األولوية لشركة الخليج

إيداع

يوم األحد 1443/04/02هـ (الموافق 2021/11/07م)

إعالن عن بدء فترة التداول وفترة االكتتاب

الشركة

يوم االثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م)

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية بيع الحقوق لمن ال
يرغب باالكتتاب

الشركة

يوم االثنين 1443/04/10هـ (الموافق 2021/11/15م)

اإلعالن عن:
yنتائج االكتتاب
yتفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب بها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح
المتبقي
إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي
إعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
إعالن توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين

الشركة

يوم األحد 1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م)

الشركة

يوم األحد 1443/04/23هـ (الموافق 2021/11/28م)

إيداع

يوم األربعاء 1443/04/26هـ (الموافق 2021/12/01م)

الشركة

يوم الخميس 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م)

تنويه :جميع التواريخ المذكورة في الجدول أعاله تقريبية .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية على موقع تداول اإللكتروني
( .)www.saudiexchange.sa

ي

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ،سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد .وفي حال عدم ممارسة
حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات
االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.
يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها
الوسيط للمستثمرين وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.
وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً ،في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب .وال
يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ،ويمثل هذا الطلب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والشخص المستحق (فض ً
ال راجع القسم
« 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).

أسئلة وأجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة
الموافقة على زيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم ذلك خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموفقتها على زيادة رأس المال ،وستظهر في محافظ المساهمين المقيدين
تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية
ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على معامل أحقية االكتتاب وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟
هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم المصدرة للشركة .وعليه فإن معامل األحقية هو ( )0.44حق تقريباً لكل سهم واحد
مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية .ووفقاً لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ألف ( )1,000سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له أربعمائة وأربعة
وأربعين ( )444حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم ،سيتم إيداع حقوق األولوية لمحافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ك

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح .فعلى سبيل المثال (باستخدام أسعار افتراضية)
لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين ( )25ريال سعودي وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق
األولوية عند بداية التداول خمسة عشر ( )15ريال سعودي.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يملك أسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيد في سجل مساهمي
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب بعد
إتمام شراء وتسوية الحقوق.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة الخاصة بزيادة
رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة؟

نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال أو قبلها بيوم
عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالياً عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط.

في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق ،فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف ( )1,000سهم
في الشركة موزعة كما يلي ،ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ،ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ،على اعتبار أن
لكل سهم حق واحد ،هو ألف ( )1,000حق ،عليه فسيتم إيداع ثمانمائة ( )800حق في محفظة (أ) ومائتي ( )200حق في محفظة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة ،وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية
فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة
مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟
نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟
في أي وقت خالل فترة االكتتاب ،أي حتى اليوم التاسع ( ،)9بعد تسوية شراء الحقوق (يومي عمل).

ل

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال ،ال يمكن ذلك ،بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك ،وفي
حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ما هي فترة التداول وفترة االكتتاب؟
تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى
انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب؟
تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها
نشرة اإلصدار هذه.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق

أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية العامة غير
العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار

أسهم جديدة ،فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي
الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال .ولكن لن يحق له الحضور أو
التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع
تلك الكسور ،وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية االسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:
في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني .info@alkhaleej.com.sa :وألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور
الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ،ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم
المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب ،فض ً
ال راجع القسم « 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه».

م

ملخص المعلومات األساسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة .ونظراً ألنه ملخص ،فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم
المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد .ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق
بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الشركة
تأسست شركة الخليج للتدريب والتعليم كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الخليج للتدريب والصناعات االلكترونية» بسجل تجاري رقم
 1010103367بتاريخ 1413/05/30هـ (الموافق 1992/11/24م) .وبتاريخ 1424/09/15هـ (الموافق 2003/11/10م) تم تغيير اسم الشركة ليصبح
«شركة الخليج للتدريب والتعليم» .وبتاريخ 1427/11/25هـ (الموافق 2006/12/16م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم  .3548ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،شارع العليا العام ،ص.ب ،295300 .الرياض
 ،11351المملكة العربية السعودية.
تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل عدة قطاعات :قطاع التدريب ،قطاع التعليم ،وقطاع مراكز االتصال .وتمتلك الشركة حصص سيطرة في عدد
من الشركات التابعة في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وعدد من االستثمارات األخرى.
مقسم إلى خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000سهم عادي بقيمة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000ريال سعودي ّ
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة
	-تأسست الخليج كشركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم  1010103367بتاريخ 1413/05/30هـ (الموافق 1992/11/24م) وبرأس مال قدره
مقسم إلى ألف ( )1,000حصة.
مليون ( )1,000,000ريال سعودي ّ
مقسم إلى ثالثة
	-بتاريخ 1418/06/10هـ (الموافق 1997/10/11م) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثة مليون ( )3,000,000ريال سعودي ّ
ألف ( )3,000حصة من خالل الوفاء بقيمتها نقداً.
مقسم إلى
	-بتاريخ 1425/10/10هـ (الموافق 2004/11/23م) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي
ّ
ثالثين ألف ( )30,000حصة من خالل الوفاء بقيمتها نقداً.
	-بتاريخ 1427/11/25هـ (الموافق 2006/12/16م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
مقسم إلى ثمانية مليون ( )8,000,000سهم عادي من خالل رسملة خمسين مليون
وزيادة رأسمالها إلى ثمانين مليون ( )80,000,000ريال سعودي
ّ
( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة.
	-بتاريخ 1428/11/30هـ (الموافق 2007/12/10م) ،تم إدراج أسهم الشركة في تداول حيث قامت الشركة ببيع  %30من أسهم الشركة إلى الجمهور.
	-بتاريخ 1429/09/14هـ (الموافق 2008/09/14م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى مائة مليون ()100,000,000
ريال سعودي عن طريق رسملة عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل أربعة ( )4أسهم ليصبح
عدد أسهم الشركة عشرة مليون ( )10,000,000سهم عادي.
	-بتاريخ 1430/04/08هـ (الموافق 2009/04/04م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى مائة وخمسين مليون
( )150,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل سهمين
ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة عشر مليون ( )15,000,000سهم.
	-بتاريخ 1432/05/12هـ (الموافق 2011/04/16م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى مئتين مليون ()200,000,000
ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل ثالثة ( )3أسهم ليصبح
عدد أسهم الشركة عشرين مليون ( )20,000,000سهم.
	-بتاريخ 1433/05/18هـ (الموافق 2012/04/10م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى مئتين وخمسين مليون
( )250,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل أربعة
( )4أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000سهم.
	-بتاريخ 1434/05/29هـ (الموافق 2013/04/10م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثمائة مليون ()300,000,000
ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل خمسة ( )5أسهم ليصبح
عدد أسهم الشركة ثالثين مليون ( )30,000,000سهم.

ن

	-بتاريخ 1435/06/15هـ (الموافق 2014/04/15م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ثالثمائة وخمسين مليون
( )350,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل ستة
( )6أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة وثالثين مليون ( )35,000,000سهم.
	-بتاريخ 1436/07/02هـ (الموافق 2015/04/21م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى اربعمائة مليون ()400,000,000
ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل سبعة ( )7أسهم ليصبح
عدد أسهم الشركة أربعين مليون ( )40,000,000سهم.
	-بتاريخ 1439/08/08هـ (الموافق 2018/04/24م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى اربعمائة وخمسين مليون
( )450,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل ثمانية
( )8أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة أربعين مليون ( )45,000,000سهم.
	-بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من اربعمائة وخمسين مليون
( )450,000,000ريال سعودي إلى ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

ملخص أنشطة الشركة
النشاط األول :قطاع التدريب
من اهم الخدمات التي تقوم بها الشركة هو خدمة التدريب بكافة مجاالته من خالل مراكزها الـ  68المنتشرة في المملكة العربية السعودية.
وتشمل مجاالت التدريب ما يلي:
yالحاسب اآللي
yاللغة
yالتدريب اإلداري والمالي
yالتدريب المهني للسيدات في مجال قص الشعر وفن المكياج
yالتدريب البحري

النشاط الثاني :قطاع التعليم
ينقسم قطاع التعليم إلى قسمين:
yالمدارس والروضات التي تشمل:
	-مدارس رواد الخليج العالمية (الدمام)
	-مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام)
	-مدارس رواد الخليج العالمية (الرياض)
	-مدارس رواد الخليج العالمية (جدة)
	-روضة براعم رواد الخليج العالمية (الرياض)
	-روضة براعم رواد الخليج العالمية (الظهران)
yالمشاريع الجامعية:
تقوم الشركة بتقديم خدمات توظيف وتوفير مدرسي لغة إنجليزية ببرامج سنوات تحضيرية بالجامعات السعودية ،باإلضافة إلى تقديم خدمات
توظيف وتوفير معلمي باختصاصات متعددة (اللغة اإلنجليزية ،والحاسب اآللي ،والعلوم الطبيعية ،والفيزياء ،ومهارات االتصال ،والرياضيات)
لبرامج السنوات التحضيرية بالجامعات السعودية.

النشاط الثالث :قطاع مراكز االتصال
أسست الشركة عام 2006م مراكز اتصال باسم سمارت لينك .تتخصص سمارت لينك بتقديم حلول شاملة لخدمات مراكز االتصال المتكاملة (شاملة
خدمات مراكز االتصال المزودة داخلياً أو خارجياً باإلنابة عن العميل) وحلول تأسيس وتوريد وتركيب وتشغيل وإدارة ومراقبة وضبط أداء مراكز االتصال
للدعم الفني والمساندة وخدمات المستفيدين الحديثة وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة.

س

رؤية الشركة
أن تكون الخيار األول للعميل خالل رحلته في البحث عن المعرفة والخيار األول للصفوف التعليمية الـ  12في المملكة باإلضافة إلى قيادة قطاع خدمات
إسناد األعمال على المستوى الوطني واإلقليمي.

رسالة الشركة
المساهمة في وضع األسس لتطوير الموارد البشرية واألعمال من خالل الخبرة الدولية لتطوير المجتمع بما يتالئم مع نظرته المحلية.

استراتيجية الشركة
في قطاع التدريب:
yعودة األعمال إلى طبيعتها تدريجياً بعد التأكد من زوال جائحة كورونا وتأثيراتها
yالتركيز على النمو المربح

في قطاع التعليم:
yتعزيز الجودة التعليمية من خالل جذب أفضل الكوادر التعليمية والمحافظة عليها
yزيادة الطاقة االستيعابية للطالب من خالل بناء المدارس و/أو االستحواذ على مدارس
yزيادة الحصة السوقية من خالل استقطاب المزيد من الطالب
yالمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات التي تديرها
yتفعيل المنصات االلكترونية بشكل متميز لخدمة الطالب وأولياء األمور

في قطاع مراكز االتصال:
yوضع مقاييس عالية الجودة من خالل إنجاز إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية للمعايير التقنية وأمن المعلومات (أيزو )27001
وتطبيق واعتماد المعايير المعتمدة ألمن المعلومات وإنجاز الحصول على شهادات المطابقة من الجهات ذات الصلة (شهادة مطابقة معايير
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،شهادة مطابقة معايير البنك المركزي السعودي ،وشهادة مطابقة معايير شركة أرامكو)
yتفعيل أحدث منهجيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات وأنظمة مراكز االتصال وتطوير سبل منهجيات تفعيلها

قيم الشركة
yأخالقيات المهنة في شتى النواحي :الثقة والجودة واألمانة
yالحماس المتوثب :التحفيز والقيادة والتمكين
yالروح اإليجابية كمصدر للحفز واإللهام
yالعمل بروح الفريق الواحد :مهمة مشتركة وتواصل فعال واحترام متبادل ورعاية واهتمام
yااللتزام :اإلخالص والوفاء
yالعميل :التعامل مع العميل كشريك
yالعمل :التفكير والتصرف َك ُم ّ
الك ال كموظفين ،البحث عن فرص لتطوير الشركة وتنميتها
yالسالمة للموظفين والمتدربين
yالمسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع وفي مجال الحفاظ على البيئة

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
yفريق إداري ذو خبرة ومهارة
yنطاق واسع من الخدمات
yالقدرة على بناء العالمات التجارية واالستحواذ عليها
yاسم ذو مكانة مرموقة في قطاع التدريب
yنمط تعليمي متميز
yشركة رائدة في مجال تقديم خدمات مراكز االتصال في المملكة

ع

نظرة عامة عن السوق

1

نظرة على االقتصاد السعودي
يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية األكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية حوالي 2.53
ترليون ريال سعودي في عام 2020م.
على الرغم من أن المملكة شهدت نموا في اقتصادها الكلي ،إال أنه شهد اضطرابات قصيرة المدى خالل السنوات القليلة الماضية نتيجة انخفاض أسعار
النفط وجائحة كورونا .وعلى الرغم من هذه االضطرابات ،يتوقع أن يحقق الهيكل الجديد الذي تسعى إليه المملكة نموا خالل السنوات الخمس القادمة،
حيث يحظى هذا النمو بدعم من المبادرات المتنوعة في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية .2030

نظرة على قطاع التعليم السعودي
لطالما كان التعليم قطاعاً رئيسياً في المملكة ومستفيداً رئيسياً من التمويل الحكومي .وفي اآلونة األخيرة ،تحول التركيز إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات،
مع دمج التكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف الحكومة الطموحة للقطاع كجزء من رؤية .2030
وتتميز أهداف قطاع التعليم كجزء من برنامج التحول الوطني ورؤية  2030بكونها واسعة النطاق وتدفع إلى عملية اتخاذ القرار من قبل وزارة التعليم
وغيرها من السلطات المختصة ،وتشمل ما يلي:
yزيادة مشاركة القطاع الخاص والسماح بملكية األجانب في قطاع التعليم.
yتطوير المناهج الدراسية وتبني أساليب جديدة للتعليم والتقييم.
yاستحداث نموذج جديد في هيكل وطريقة تقديم المناهج الدراسية من خالل زيادة التركيز على منهجية «التعلم القائم على الطالب».
ولذلك خصصت الحكومة مبلغ  185.7مليار ريال سعودي بميزانية 2021م مقارنة بـ  105مليار ريال سعودي في عام 2011م للتعليم ،ليظفر هذا القطاع
بنصيب أكبر من مخصصات الميزانية العامة ،بما يمثل  %18.8من اإلنفاق الحكومي.

التعليم العام
إن  %87من المدارس في المملكة العربية السعودية تديرها الحكومة .على الرغم من أن القطاع الخاص يتوسع بسرعةّ ،إل أن معدالت االلتحاق بالمدارس
العامة مثلت  %82.6عام 2020م .إن قطاع التعليم الخاص في المملكة هو األكبر في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الطالب والمدارس،
لكن نسبة االلتحاق التي بلغت  %10.9في عام 2020م تبقى متدنية مقارنة بـ  %70.4في اإلمارات العربية المتحدة و %40.9في الكويت .وقد بلغت نسبة
االلتحاق بالمدارس األجنبية  %6.1عام 2020م.

التعليم العالي
أولت حكومة المملكة اهتماماً خاصاً في التعليم العالي ،حيث استثمرت بكثافة في البحث وإنشاء جامعات جديدة وأكثر تخصصاً وذلك بهدف زيادة
معدالت االلتحاق بالتعليم العالي واستيعاب الطلب المتزايد الذي يقوده النمو السكاني وعوامل أخرى .وقد شهدت معدالت االلتحاق بمؤسسات التعليم
العالي نمواً قوياً في السنوات األخيرة ،حيث ارتفع عدد الطالب الملتحقين من نحو  925ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2010م2011/م إلى نحو 1.9
مليون طالب وطالبة للعام الدراسي 2019م2020/م.

التدريب المهني
على الرغم من أن االلتحاق بالجامعة يتزايد بشكل مستمرّ ،إل أن هناك إجماعاً على أن برامج التعليم العالي تحتاج إلى أن تكون أكثر اتساقاً مع فجوات
المهارات واحتياجات سوق العمل .وقد ارتفع عدد المتدربين في كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني في العام الدراسي 2019م2020/م إلى
نحو  241.0ألف متدرب ومتدربة مقارنة مع  117.5ألف متدرب ومتدربة في العام الدراسي 2010م2011/م.

1

المصدر:
-

التقرير السنوي رقم  57للبنك المركزي السعودي

-

مقال مجموعة أكسفورد لألعمال عن «اإلصالحات التعليمية لتحسين جودة التدريس في المملكة العربية السعودية»

-

التقرير السنوي رقم  48للبنك المركزي السعودي

ف

ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية .ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه
النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة بشكل مفصل في القسم « 2عوامل المخاطرة» ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار
استثماري حول الحقوق أو األسهم الجديدة .وقد تم تلخيص هذه المخاطر في ثالثة مجموعات أساسية هي كما يلي:
 1المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة 2المخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع3 -المخاطر المتعلقة باألسهم الجديدة

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة ملخص القوائم المالية وجدول مؤشرات األداء الرئيسية للشركة الواردة أدناه مع القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها.
 4:مقر لودجقائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات

التغيير

معدل النمو السنوي المركب

2018م2019-م 2019م2020-م

2018م2020-م

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

802,517

864,191

787,329

%7.7

%8.9-

%1.0-

()644,717

()727,016

()683,728

%12.8

%6.0-

%3.0

مجمل الربح

157,800

137,175

103,600

%13.1-

%24.5-

%19.0-

مصاريف بيع وتسويق

()41,640

()44,740

()44,004

%7.4

%1.6-

%2.8

مصاريف عمومية وإدارية

()50,100

()50,660

()50,885

%1.1

%0.4

%0.8

انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

()8,506

()21,240

()4,248

%149.7

%80.0-

%29.3-

الربح من العمليات الرئيسية

57,554

20,535

4,464

%64.3-

%78.3-

%72.2-

انخفاض قيمة الشهرة

()704

()204

-

%71.0-

%100.0-

%100.0-

()26,704

()27,938

()14,637

%4.6

%47.6-

%26.0-

إيرادات أخرى ،صافي

5,519

74,446

23,220

%1249.0

%68.8-

%105.1

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

35,664

66,839

13,046

%87.4

%80.5-

%39.5-

زكاة وضريبة دخل

()1,318

()2,675

()1,984

%103.0

%25.9-

%22.7

صافي ربح السنة

34,347

64,163

11,063

%86.8

%82.8-

%43.2-

تكاليف التمويل

المصدر :القوائم المالية والشركة

 5:مقر لودجملخص قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

التغيير

معدل النمو السنوي المركب

2018م2019-م 2019م2020-م

2018م2020-م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

895,037

1,044,715

1,060,502

%16.7

%1.5

%8.9

الموجودات المتداولة

460,357

585,225

461,132

%27.1

%21.2-

%0.1

إجمالي الموجودات

1,355,395

1,629,940

1,521,634

%20.3

%6.6-

%6.0

حقوق الملكية
إجمالي حقوق الملكية

537,850

611,822

604,841

%13.8

%1.1-

%6.0

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

288,426

525,388

555,444

%82.2

%5.7

%38.8

المطلوبات المتداولة

529,119

492,731

361,349

%6.9-

%26.7-

%17.4-

إجمالي المطلوبات

817,545

1,018,118

916,793

%24.5

%10.0-

%5.9

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

1,355,395

1,629,940

1,521,634

%20.3

%6.6-

%6.0

المصدر :القوائم المالية والشركة

ص

 6:مقر لودجقائمة التدفقات النقدية كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
2018م
(مراجعة)

2019م
(معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة التشغيلية

25,290

128,223

()16,301

صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة االستثمارية

()38,377

()147,176

()62,580

صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة التمويلية

25,244

162,456

()74,815

صافي التغيير في النقد وما في حكمه

12,157

143,502

()153,696

النقد وما في حكمه في بداية السنة

26,308

38,465

181,967

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

38,465

181,967

28,272

(أالف الرياالت)

المصدر :القوائم المالية والشركة

 7:مقر لودجمؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م.
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(أالف الرياالت)

2018م

2019م

2020م

معدل نمو اإليرادات

%

%13.0

%7.7

%8.9-

معدل نمو صافي الربح

%

%36.7-

%86.8

%82.8-

هامش مجمل الربح

%

%19.7

%15.9

%13.2

هامش الربح التشغيلي

%

%7.2

%2.4

%0.6

هامش الربح الصافي

%

%4.3

%7.4

%1.4

الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة

x

0.9

1.2

1.3

معدل السيولة

x

0.8

1.2

1.2

الموجودات غير المتداولة /المطلوبات غير المتداولة

x

3.1

2.0

1.9

إجمالي الموجودات  /إجمالي المطلوبات

x

1.7

1.6

1.7

المطلوبات  /حقوق الملكية

x

1.5

1.7

1.5

العائد على األصول

%

%2.5

%3.9

%0.7

العائد على حقوق الملكية

%

%6.4

%10.5

%1.8

المصدر :الشركة

ق

جدول المحتويات
-1

التعريفات والمصطلحات

1

-2

عوامل المخاطرة

5

1-2

المخاطر المتعلقة بأعمال الشرك ة

5

.1-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية ���������������������������������������������������������������������������������������5

.2-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطط في التوسع عن طريق االستحواذ������������������������������������������������������5

.3-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطط في التوسع عن طريق إنشاء المجمعات التعليمية ��������������������������������5

.4-1-2

المخاطر المتعلقة باالمتيازات مع شركات عالمية واالتفاقيات معهم ��������������������������������������������������������������������������6

.5-1-2

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجمعات التعليمية على الحفاظ على طالبها الحاليين وجذب طالب جدد����������������������������6

.6-1-2

مخاطر جائحة كورونا (كوفيد6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )19-

7. -1-2

مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة ���������������������������������������������������������������������������������������������������7

8. -1-2

مخاطر تقادم المجمعات التعليمية والمحافظة على الصيانة�����������������������������������������������������������������������������������7

9. -1-2

مخاطر إدارة رأس المال ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

 .10-1-2مخاطر السيولة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
 1. 1-1-2مخاطر االئتمان�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
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1التعريفات والمصطلحاتيبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات في نشرة اإلصدار:
 8:مقر لودجالتعريفات والمصطلحات
المصطلح

التعريف

الشركة أو الخليج أو المصدر

شركة الخليج للتدريب والتعليم ،شركة مساهمة عامة سعودية.

المجموعة

شركة الخليج للتدريب والتعليم والشركات التابعة لها.
الشركات المملوكة ل ُمصدر بحصة سيطرة ويتم توحيد قوائمها المالية مع المجموعة ،وهي:
yشركة مجموعة األرض السريعة (اإلمارات)
 yأكاديمية أون الين للتداول (اإلمارات)

الشركات التابعة

 yالشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية (اإلمارات)
 yشركة فرانكلين كوفي ميدل إيست (اإلمارات)
 yشركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات (مصر)
 yشركة جوبزيال لالستشارات العامة (مصر)
 yشركة لينجافون ليمتد (المملكة المتحدة)

المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس
اإلدارة

مجلس إدارة الشركة ،والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) من هذه النشرة.

اإلدارة

فريق إدارة الشركة.

االكتتاب أو الطرح

طرح عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي من رأس مال الشركة بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة قدرها مئتان مليون ()200,000,000
ريال سعودي ،تبلغ نسبتها  %44.4من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

األسهم الحالية

خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم ،جميعها
مدفوعة بالكامل.

أسهم حقوق األولوية أو األسهم الجديدة أو
أسهم االكتتاب أو أسهم الطرح

عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي جديد مصدر من قبل الشركة.

المملكة

الملكة العربية السعودية.

ريال

الريال السعودي ،العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.

اإلمارات

اإلمارات العربية المتحدة.

درهم

درهم إماراتي ،العملة المحلية في اإلمارات العربية المتحدة.

مصر

جمهورية مصر العربية.

جنيه

جنيه مصري ،العملة المحلية في جمهورية مصر العربية.

استرليني

الجنيه اإلسترليني ،العملة المحلية في المملكة المتحدة.

دول مجلس التعاون الخليجي

هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

سهم

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت سعودية.

تاريخ األحقية

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

الجمعية العامة

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمين في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة،
وهي قد تكون عادية أو غير عادية.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي يتم انعقادها للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من اربعمائة وخمسين
مليون ( )450,000,000ريال سعودي إلى ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي من خالل إصدار
أسهم حقوق أولوية.
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التعريف

المصطلح
الجمعية العامة غير العادية المتضمنة
الموافقة على زيادة رأس المال

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي وافقت على زيادة رأس مال الشركة من اربعمائة وخمسين مليون
( )450,000,000ريال سعودي إلى ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم
حقوق أولوية.

المساهمون

حملة األسهم في أي وقت.

المساهمون الكبار

هم المساهمون الذين يملكون بشكل مباشر وغير مباشر  %5أو أكثر من أسهم الشركة وهم كما بتاريخ 2021/09/16م
كاآلتي:
yالسيد  /الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان :بنسبة ملكية تبلغ %8.17
yالسيد  /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد :بنسبة ملكية (مباشرة وغير مباشرة) تبلغ %5.002

المساهمون المقيدون

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة
رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

المساهمون الجدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – غير المساهمين المقيدين – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل
فترة التداول.

فترة التداول

تبدأ يوم االثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) ،وتستمر حتى نهاية يوم االثنين 1443/04/10هـ
(الموافق 2021/11/15م) ،ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة الحقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو
مستثمرين جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
فترة الطرح المتبقي

تبدأ يوم االثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) ،وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1443/04/13هـ
(الموافق 2021/11/18م) ،ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة الحقوق األولية  -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو
مستثمرين جدد  -ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.
تبدأ من الساعة  10:00صباحاً يوم الثالثاء 1443/04/18هـ (الموافق 2021/11/23م) ،وتستمر إلى الساعة 5:00
مسا ًء يوم األربعاء 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م).

اإلدراج

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو – حيث يسمح سياق النص بذلك – تقديم طلب إدراج إلى السوق.

األشخاص المستحقون

جميع حملة حقوق األولوية سوا ًء أكانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ممن قاموا بشراء حقوق
األولوية خالل فترة التداول.
تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

 1الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة ،أو هيئة دوليةتعترف بها ،الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
 2صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً إضافة إلى الصناديق الخاصة والتيتستثمر في األوراق المالية المدرجة في شركة تداول السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك،
مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.
3 -األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع التزام متطلبات الكفاية المالية.

المؤسسات االستثمارية

 4عمالء شخص مرخص له ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينهبشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في شركة تداول السعودية
نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

 5أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،آخذاًباالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية ،على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي
تعارض في المصالح.
 6المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دولمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
7 -المستثمرين األجانب المؤهلين.

 8مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابطاتفاقية المبادلة.
األسهم المتبقية

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.

الطرح المتبقي

طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

تداول حقوق األولوية
المكتتب

بإمكان األشخاص المستحقين تداول حقوق األولوية في ( )0.44حق تقريباً لكل ( )1سهم من أسهم الشركة سوا ًء
بيعها أو شرائها في شركة تداول السعودية.
كل مساهم مستحق يكتتب أو يقدم طلباً لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقاً لشروط وأحكام إصدار أسهم
الشركة.

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.

صافي متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف الطرح.

نشرة اإلصدار أو النشرة

نشرة اإلصدار هذه المعدة من قبل الشركة والمتعلقة بالطرح.
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التعريف

المصطلح
الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

تداول أو السوق

شركة تداول السعودية ،النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

وزارة التجارة

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.

وزارة التعليم

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

بتاريخ 1442/09/22هـ (الموافق 2021/05/04م) ،أقر مجلس الوزراء دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة
العامة للجمارك ،في هيئة واحدة باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» .فإذا أمكن إضافة هذه التعديالت وجب
تغيير اسم الهيئة السابق أينما ورد في نشرة اإلصدار هذه.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

نظام الشركات

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق
2015/11/10م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ (الموافق 2016/05/02م) ،والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م )79/بتاريخ 1439/07/25هـ (الموافق 2018/04/11م).

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ الموافق (2003/08/01م)،
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار 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،
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم
 2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) ،بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ
1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن مجموعة تداول السعودية والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
 2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم 2021-22-1
بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

القوائم المالية

القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة
بها ،والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة
جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة ،وفي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .مقدار هذه الضريبة ( )%5وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها كاألغذية
األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم).

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ( )2-3-20وتاريخ 1441/10/17هـ (الموافق 2020/06/09م)
تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح  %15ابتداء من تاريخ 2020/07/01م ،وذلك بما له من صالحيات
بناء على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )465وتاريخ
1438/07/20هـ وبعد االطالع على األمر الملكي رقم أ 638/وتاريخ 1441/10/15هـ الصادر بشأن تعديل نظام
ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى  %15بداية من تاريخ  1يوليو 2020م.

السنة المالية

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق
فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م)
والتعديالت التي طرأت عليه.

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ()IFRS

مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

معدل النمو السنوي المركب

أحد الطرق المستخدمة لحساب معد النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.

المستشار المالي

شركة العربي الوطني لالستثمار.

مدير االكتتاب

شركة العربي الوطني لالستثمار.

متعهد التغطية

شركة العربي الوطني لالستثمار.

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يخص عملية الطرح والواردة أسمائهم في الصفحة (هـ) من هذه النشرة.
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التعريف

المصطلح
اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بين الشركة ومتعهد التغطية.

عوامل المخاطرة

هي مجموعة من العوامل المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار باالكتتاب أو التداول في
أسهم حقوق األولوية.

التوطين أو السعودة

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من
السعوديين.

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار معالي وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/01/28هـ (الموافق
2011/09/10م) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/05/13هـ الموافق (1994/10/27م) وقد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف
السعوديين ،ويقيم البرنامج أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة (البالتيني واألخضر واألحمر) وفق النشاط
والقطاع اللذان تندرج تحتهما الشركة .وبتاريخ 1441/03/29هـ (الموافق 2019/11/16م) صدر القرار الوزاري رقم
 63717والذي قضى بإلغاء النطاق األصفر في برنامج نطاقات.

أيزو ()ISO

المنظمة الدولية للمعايير (.)ISO

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع
االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات.
يقصد بها في قواعد طرح االوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص المذكورين أدناه:
1 -تابعي المصدر.

 2المساهمين الكبار في المصدر.األطراف ذوي عالقة

3 -أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.

4 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.6 -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.

 7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 5،4،3،2،1أو  )6أعاله.تعني في قواعد طرح االوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
 1 -تابعي المصدر.

2 -المساهمين الكبار في المصدر.

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.الجمهور

4 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.6 -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.

 7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( 5،4،3،2،1أو  )6أعاله. 8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.جائحة كورونا
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جائحة كوفيد.19-

2عوامل المخاطرةينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة
الواردة أدناه ،وذلك قبل اتخاذ أي قرار استثماري حول الحقوق أو األسهم الجديدة .علماً بأن عوامل المخاطرة الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر
التي يمكن أن تواجهها الشركة ،إذ من الممكن تحقق مخاطر إضافية غير معلومة في الوقت الحالي والتي من شأنها أن تؤثر سلباً وبصورة جوهرية على
عمليات الشركة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة ،على ح ّد علمهم واعتقادهم ،بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين حتى
تاريخ هذه النشرة ،باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا القسم.
إن االستثمار في أسهم حقوق األولوية مناسب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطره وفوائده ،والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أي خسارة
ناجمة عن هذا االستثمار .ويجب على أي مستثمر محت َمل لديه أي ّ
شك حيال االكتتاب في الشركة أن يطلب المشورة بشأن هذه االستثمارات من مستشار
مالي مرخَّ ص له من هيئة السوق المالية.
وفي حال تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة ،أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها ،أو التي
تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المستثمرون المحتملون جزءاً من استثماراتهم
أو كلها.
لم تُسرد المخاطر المحددة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها ،كما أن المخاطر اإلضافية  -المجهولة حالياً أو غير الجوهرية  -قد يكون
لها ذات التأثيرات المب ّينة في هذه النشرة.
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2المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
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2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
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2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطط في التوسع عن طريق االستحواذ

تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيق استراتيجيتها بنجاح .وتشمل استراتيجية الشركة بناء المدارس و/أو االستحواذ
على مدارس والتركيز على النمو المربح وتفعيل أحدث منهجيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات وأنظمة مراكز االتصال (فض ً
ال راجع القسم الفرعي
« 6-3استراتيجية الشركة» من القسم « 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها») .تخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها لعوامل مختلفة منها ما
هو خارج عن سيطرتها ،وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل أو انقطاع مفاجئ خالل بناء المجمعات التعليمية ،أو بأن الموظفين الذين سيتم
تعيينهم أكفياء أو النظم واإلجراءات والضوابط التي تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو والتوسع .إن عدم نجاح االستراتيجية سيؤثر سلباً على أعمال
الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
تشمل خطط الشركة في التوسع االستحواذ على مدارس قائمة وضمها تحت مظلة الشركة (فض ً
ال راجع القسم « 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها»
والقسم « 6استخدام متحصالت الطرح») .وسيتم تنفيذ هذه االستراتيجية في التوسع جزئياً من خالل استخدام متحصالت الطرح .وعليه ففي حال فشل
الطرح فلن تتمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها ،األمر الذي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك إذا لم يتم تحقيق عمليات االستحواذ للجدوى االقتصادية المخطط لها ،فسيؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما 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 سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطط في التوسع عن طريق إنشاء المجمعات
التعليمية

تقوم الشركة في إطار خططها في النمو والتوسع بتطوير مجمعات تعليمية جديدة ،وذلك بدراسة حاجة السوق واختيار المواقع التي ترى الشركة
أنها مناسبة إلقامة مجمعات تعليمية جديدة .وكما بتاريخ هذه النشرة ،تم االتفاق مع الشريك في مدارس الرقي األهلية على التوسع في بناء مجمع
للبنات ومجمع للبنين تابعين لمدارس الرقي األهلية ،كما وتم الترسية لمقاول (طرف خارجي) لبناء مجمع تعليمي في الخبر من المتوقع تشغيله في
سبتمبر 2023م ،والشركة متوقفة عن استكمال التراخيص الالزمة لبناء مدارس في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية وذلك لحين اتضاح الرؤية حول
مدينة الملك عبداهلل االقتصادية .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 سلباً مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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إضافة إلى ذلك ،ستتعاقد الشركة مع أطراف ثالثة خارجية إلنشاء مجمعاتها التعليمية الجديدة 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 ،وغيرها .وفي مثل هذه الحالة ،ستتكبد الشركة تكاليف
إضافية نتيجة التأخر في تنفيذ المشاريع عن الجدول الزمني المحدد لها أو توقفها بشكل تام مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باالمتيازات مع شركات عالمية واالتفاقيات معهم

يعتمد قطاع التدريب الذي يمثل معدل  %30.2من إجمالي إيرادات المجموعة للفترة بين عام 2018م وعام 2020م  -على اتفاقيات مع عدد من الشركات
العالمية تشمل شركة نيوهورايزون األمريكية وشركة دايركت إنجلش البريطانية كوكالء امتياز تجاري للعالمات التجارية األجنبية .وتتضمن هذه االتفاقيات
على عدة بنود منها:
-

أأعمال االمتياز ووصفها ،ومدة اتفاقية االمتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
بأي مقابل يتعين على صاحب االمتياز دفعه إلى مانح االمتياز ،بما في ذلك المقابل المالي لالمتياز ،والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب
االمتياز (إن وجد) ،والدعم الفني ،وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب االمتياز من مانح االمتياز أو أي
شخص ضمن مجموعته.
تالتزامات الطرفين في شأن تدريب مانح االمتياز لموظفي صاحب االمتياز
ثالتزام مانح االمتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة االمتياز الممنوح.
جالتزام صاحب االمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية االمتياز ،وأي التزامات على مانح االمتياز تتعلق
بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب االمتياز ،والتزام صاحب االمتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح االمتياز مباشرة
أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح االمتياز.
ححقوق صاحب االمتياز في استخدام أي عالمة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال االمتياز والتزامات كال الطرفين في حال
اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
خآلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية االمتياز.
دمدى أحقية صاحب االمتياز في منح امتياز فرعي للغير ،وأحكام ذلك.
ذاآلثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب االمتياز أو مانح االمتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.

(ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 4-5-9عقود االمتياز التجارية (الفرانشيز)» من القسم « 9المعلومات القانونية»).
أن أي تغيير في هذه االتفاقيات أو عدم تجديدها أو أي خالف مع هذه الشركات سيؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجمعات التعليمية على الحفاظ على طالبها الحاليين
وجذب طالب جدد

يعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على مدى قدرتها على الحفاظ على الطالب الحاليين المسجلين في مدارسها وروضاتها 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 وروضات الشركة ،األمر الذي سيؤثر سلباً 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 وروضات الشركة .وفي حال عدم مقدرة الشركة على فهم هذه التغيرات في التفضيالت والتعامل معها
في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة فإن ذلك سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر جائحة كورونا (كوفيد)19-

بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في ديسمبر 2019م ،وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وبا ًء عالمياً في مارس 2020م ،وقد أثرت
الجائحة سلباً على معظم قطاعات األعمال في أنحاء العالم .ومع تفشي الفيروس قامت معظم دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره
السريع .وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس ،وفي 2020/03/11م تم إغالق جميع المنشآت
التعليمية والتدريب في المملكة .وعليه ،وكغيرها من الشركات تأثرت أنشطة الشركة حيث انخفضت إجمالي إيرادات المجموعة من قطاع التدريب في عام
2020م بنسبة  %31.5مقارنة مع عام 2019م .أما إيرادات قطاعي التعليم ومراكز االتصال فلم تتأثر إلى حد كبير حيث لم تسجل إيرادات قطاع التعليم
أي تغيير جوهري بين عامي 2019م و2020م وارتفعت إيرادات قطاع مراكز االتصال بنسبة  %3.1في عام 2020م مقارنة مع عام 2019م( .ولمزيد من
التفاصيل فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 7-5قائمة الدخل» من القسم « 5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة»).
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وبتاريخ 1441/09/03هـ (الموافق 2020/04/26م) صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئياً باإلجراءات االحترازية من
التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات ويخضع الوضع الصحي في المملكة خالل فترة اعداد نشرة اإلصدار هذه
إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير اإلحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات ،وتخضع جميع مناطق
ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر من قبل وزارة الصحة ،مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن
المملكة .وبالتالي إذا طرأ أي من ذلك فسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وبتاريخ 1443/01/08هـ (الموافق 2021/08/17م) أوضحت وزارة التعليم آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ وفقاً للترتيبات التالية ( )1في
ما يخص التعليم الجامعي ،والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،والتعليم العام للفئات العمرية ( )12عاماً فأكثر؛ يُشترط الحصول على جرعتين
من اللقاح لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات ،والمعلمين والمعلمات ،والطالب والطالبات للمرافق التعليمية ( )2في ما يخص التعليم
العام للفئة العمرية األقل من ( )12عاماً؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية ،وتعود
الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى ( )%70من السكان ،أو تاريخ 1443/03/24هـ الموافق (2021/10/30م) ،أيهما
أسبق ،على أن تقوم هيئة الصحة العامة بتبليغ وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،بما تراه من اإلجراءات االحترازية
والبروتوكوالت الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتطبيقها خالل مدة ال تتجاوز أسبوع .وعلى الرغم من أن الشركة قد اتخذت اإلجراءات الالزمة لضمان
صحة وسالمة موظفيها ومواصلة عملياتها ،غير أن فرض إجراءات احترازية وبروتوكوالت إضافية سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة

تعتمد الشركة على المواقع المستأجرة المقام عليها عدد من المجمعات التعليمية باإلضافة إلى مبنى إداري .وكما بتاريخ هذه النشرة بلغ عدد المجمعات
التعليمية المستأجرة أربعة مجمعات من أصل ستة مجمعات تعليمية وهي كل من مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام) (التي تم استئجارها في أغسطس
2016م لمدة  20سنة) ومدارس رواد الخليج العالمية (الدمام) (التي تم استئجارها في ديسمبر 2019م لمدة  15سنة) ومدارس رواد الخليج العالمية
(الرياض) (التي تم استئجارها في ديسمبر 2019م لمدة  15سنة) ومدارس براعم رواد الخليج العالمية (الرياض) (التي تم استئجارها في ديسمبر 2019م
لمدة  15سنة) باإلضافة إلى مبنى إداري بحي الغدير (الرياض) (الذي تم استئجاره في سبتمبر 2015م لمدة  20سنة) (فض ً
ال راجع القسم الفرعي 2-5-9
«عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية» من القسم « 9المعلومات القانونية») .وقد بلغت التزامات اإليجار  322.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م .وحيث ان عقود اإليجار محددة المدة ويتم تجديدها بناء على رغبة أطراف العقد ،فإن من شأن أي زيادة في قيمة اإليجار التي تفرضها
الجهات المؤجرة على الشركة عند التجديد أن تك ّبد أعباء إضافية غير متوقعة ،األمر الذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافة إلى ذلك فأن الشركة قد ال تتمكن من تجديد جميع عقود اإليجار المبرمة أو قد يتم تجديدها بشروط وأحكام مختلفة قد ال تتناسب مع خطتها
وأهدافها االستراتيجية .وفي حال قررت الشركة إخالء المواقع المستأجرة نتيجة لفسخ عقود اإليجار وفق أحكامها أو لعدم تجدد تلك العقود أو لكون
شروط التجديد ال تتوافق مع خطتها ،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 (فيما يخص المجمعات التعليمية) على نقل أبنائهم إلى المواقع الجديدة،
األمر الذي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المتضمن عدم اعتبار عقد االيجار غير
المسجل في الشبكة اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين
وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ (الموافق 2018/02/03م) وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة
بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م).
yلدى الشركة أرض ملك في مدينة الرياض  -حي العليا  -تقوم الشركة باستخدامها كمقر رئيسي لمزاولة اعمال االدارة ،وتقوم ايضاً بتأجير
بعض المكاتب لبعض فروع الشركة ولشركات أخرى .كما بتاريخ نشرة اإلصدار ،الشركة ملتزمة بتوثيق جميع عقود االيجار التي ابرمت بعد
تاريخ 2019/01/10م الكترونيآ في منصة ايجار.
yوفيما يخص عقود االيجار والتي تكون صفة الشركة فيها (مستأجر) ،لم يتم توثيق كافة العقود الكترونياً في منصة ايجار وقد أفادت الشركة
أنه جاري المتابعة مع المؤجرين علماً أن عبء التسجيل يقع عليهم وليس على الشركة بصفتها مستأجر( .ولمزيد من التفاصيل حول عقود
االيجار ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 2-2-5-9عقود اإليجار» من القسم « 9المعلومات القانونية»).
وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين الشركة وأي من المستأجرين او المؤجرين فيما يتعلق بعقود االيجار هذه فإنه قد ال يتم النظر بها من قبل المحاكم
السعودية وبالتالي قد ال تتمكن الشركة بصفتها ُمدعي من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم العقدية وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل
جوهري على أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
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2مخاطر تقادم المجمعات التعليمية والمحافظة على الصيانة

إن أحد الجوانب التي ينظر إليها أولياء األمور عند تسجيل أبنائهم في المدارس والروضات هو جودة المباني التعليمية ومستوى الصيانة الذي تخضع له
هذه المباني .وبالتالي ،فإن جودة المباني تؤثر على معدل إقبال الطالب عليها واالنضمام إلى مدارسها وروضاتها .ويتراوح معدل اهالك مباني الشركة
كما في  31ديسمبر 2020م بين  %2.0و ،%6.7وبلغ معدل إجمالي اإلهالك كما في  31دبيسمبر 2020م  .%5.3وفي حال لم تقم الشركة بتوفير الصيانة
الالزمة لمجمعاتها التعليمية الحالية أو المستقبلية ألي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت ،فإن ذلك سيؤثر على جودتها في المستقبل ،األمر الذي قد
يؤدي إلى عدم إقبال الطالب عليها بالمستوى الحالي ،مما سيؤثر سلبا 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 سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر إدارة رأس المال
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2مخاطر السيولة
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2مخاطر االئتمان
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2مخاطر الحصول على التمويل المناسب
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2مخاطر أسعار الفائدة
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2مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية واعتماد معايير جديدة
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2المخاطر المتعلقة بالقيود المفروضة من قبل الجهات الممولة

تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرتها على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في توفير العوائد للمساهمين ،والحفاظ على رأس مال
أساسي مناسب لدعم أعمالها ،وقد تتعرض الشركة إلى مخاطر سوء إدارة رأس المال وفقدان قدرتها على االستمرار في توفير العوائد للمساهمين،
ودعم أعمالها .وتقوم إدارة الشركة بإدارة رأس المال عن طريق مراقبة العوائد على صافي الموجودات ومراقبة نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى
إجمالي أصولها ،وقد تقوم بإجراء التعديالت على رأس المال بما يتناسب مع التغيرات في الظروف االقتصادية مستقب ً
ال ،ولغرض الحفاظ أو التعديل على
رأس المال قد تقوم الشركة بزيادة رأس مالها مستقب ً
ال بما يضمن تحقيق أهدافها وخططها االستراتيجية ،وفي حال عدم تمكن إدارة الشركة من إجراء
التعديالت الالزمة على رأس المال فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات
في الوقت المحدد ،وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .بلغ معدل سيولة المجموعة
 0.8و 1.2و 1.2كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة
لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية المستقبلية للمجموعة .لكن ال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد
االستحقاق .وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما سيؤثر سلباً على أعمالها وبالتالي على نتائج عملياتها
التشغيلية والمالية.
هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة كما بتاريخ هذه
النشرة تركيز جوهري على مخاطر االئتمان ،ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع .وتستحق الذمم المدينة
التجارية والذمم المدينة األخرى بصورة رئيسية من عدد كبير من العمالء (الشركات واألفراد) باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية .وتقوم الشركة بالحد
من مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عميل ومراقبة الحسابات المدينة القائمة .وتظهر الذمم المدينة التجارية
والذمم المدينة األخرى بقيمتها القابلة للتحصيل .ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم ،وهي ال تستطيع
أيضاً تقدير مدى وفائهم مستقب ً
ال بالتزاماتهم بشكل دقيق .وفي حالة عدم التزام الدائنين بسداد المستحقات ،فسوف يؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري
على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها.
تعتمد الشركة على قروض وتسهيالت ائتمانية لتمويل عملياتها حيث ابرمت اتفاقيات مع عدة بنوك محلية وقد بلغ إجمالي قيمة هذه القروض والتسهيالت
 471.0مليون ريال سعودي و 448.1مليون ريال سعودي و 422.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م ،على التوالي ،حيث بلغت نسبة الدين على حقوق الملكية  0.9و 0.7و 0.7كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م،
على التوالي( ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 3-8-5المطلوبات» من القسم « 5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة») .إذا احتاجت الشركة في
المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع نشاطاتها ،فقد تواجه صعوبة في الحصول على مصادر تمويل وإن حصلت عليها قد تكون بتكلفة وشروط غير مناسبة.
وإن لزم أن ترفع الشركة رأسمالها للحصول على تمويل إضافي ،فقد يؤدي هذا إلى تقليل نسبة ملكية المساهمين الحاليين .إن صعوبة الحصول على
التمويل المناسب في المستقبل سوف يؤثر سلبياً على الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية .وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من الديون
البنكية قصيرة األجل والديون طويلة األجل والتزامات عقود اإليجار التي تكون بأسعار فائدة معومة .وتخضع جميع الديون إلعادة التسعير بصورة منتظمة.
وعلى الرغم من مراقبة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة من قبل اإلدارة بصورة منتظمة ،فإذا ارتفعت أسعار الفوائد ،فسترتفع مصاريف التمويل
مما سيؤثر بشكل سلبي على ربحية الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAوالشركة ملزمة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من حين
آلخر .وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلبا ً على القوائم المالية وبالتالي على
النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.
تحد شروط بعض التسهيالت التمويلية القائمة من قدرة الشركة على القيام بأنواع معينة من االجراءات مث ً
ال تعديل نظامها األساسي وإجراء تغيير في
رأس المال أو هيكل ملكية الشركة أو قيود على الشركة بعدم توزيع أرباح تفوق نسبة محددة من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المقرضة،
وفيما يلي أبرز التزامات الشركة وفقاً التفاقيات التسهيالت المبرمة مع البنوك المحلية:
 .أالمخاطر المرتبطة بالقيود المفروضة على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة:

تخضع الشركة لقيود على توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة تنص عليها اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات
التمويل والتسهيالت ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 6-9القروض والتسهيالت االئتمانية» من القسم « 9المعلومات القانونية») .ورد في بعض اتفاقيات
التسهيالت االئتمانية والقروض قيود على الشركة فيما يخص توزيع األرباح على المساهمين وفق االتي:

8

 1اتفاقية البنك العربي الوطني :قامت الشركة بتوقيع اتفاقية «رهن أسهم مدرجة بسوق األوراق المالية» كضمان وتأمين للوفاء بكامل التزاماتهااتجاه الممول وذلك وفقا التفاقية التسهيالت المبرمة بتاريخ 2020/02/20م ،وذلك عن طريق رهن عدد أسهم ( )5,230,125سهم بقيمة اسمية
( )10ريال سعودي .رهن الشركة لمصلحة البنك العربي الوطني رهنا نافذاً الزماً كل األسهم الموضحة أعاله وكذلك ما يلحق من مشتمالت
وحقوق ومنافع مثل تجزئتها وأسهم المنحة واألسهم الناتجة عن ممارسة حقوق األولية وثمار األسهم المضاعفة والتصفية ،ويكون للمرتهن
(البنك العربي الوطني) قبض األرباح الناتجة عن األسهم المرهونة وما يتم استرداده من رأس المال في حال خفض رأس مال المصدر او
االندماج او االستحواذ ،واستعمال كافة الحقوق المتصلة باألسهم المرهونة عدا حضور اجتماعات الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين
او التصويت فيها .وتم تعيين السادة  /شركة العربي الوطني لالستثمار برقم سجل تجاري ( )1010239908طرف ثالث باالتفاقية ،حيث انه
عضوا بالسوق المالية ويحق له القيام بكافة اإلجراءات النظامية الالزمة لقيد الرهن وفكه او تنفيذه ببيع األسهم المرهونة او أي جزء منها
وفقا لقواعد مركز إيداع األوراق المالية وقد رغب الطرفان األول والثاني (شركة الخليج والبنك العربي الوطني) في تعيينه أمينا لحفظ األسهم
المرهونة او أي جزء منها.
 2اتفاقية مصرف الراجحي :نصت «أال تقوم الشركة بتوزيع أرباح األسهم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف ولذلك لحينتحديد المبلغ اإلجمالي المتاح للتوزيع على المساهمين».
وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة جميع الجهات الممولة التي تتعامل معها لزيادة رأس مالها بمبلغ  200مليون ريال سعودي ليصبح  650مليون ريال
سعودي بعد الزيادة.
 .بالمخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بشروط وأحكام اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية:

تقع على عاتق الشركة مسؤولية ابالغ البنك بأية تغيرات فعلية او متوقعة تطرأ على مركزها المالي او الوضع القانوني او العنوان المسجل للشركة وأي
تعديالت على وثائقها التأسيسية (عقد التأسيس أو النظام األساسي) .وحيث ان بعض االتفاقيات تتطلب رد خطي /عدم ممانعة مسبقة من البنك قبل
اجراء ذلك التغير وفقا لآلتي:

1اتفاقية بنك الرياضمن حاالت اإلخالل :في حال تعديل الشكل القانوني للشركة او هيكل الملكية او اإلدارة الخاصة بالشركة او القيام باتخاذ أي قرارات يكون من شأنها
التأثير على التزاماتها مع البنك دون الرجوع والحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بذلك.

2اتفاقية مصرف الراجحيال تغيير في الملكية :يحضر إجراء أي تغيير في رأس مال الشركة دون موافقة خطية مسبقة من المصرف.
تحديث معلومات «اعرف عميلك» :على الشركة باإلصالة عن ذاتها وبالنيابة عن الملتزمين ،ان تبادر على الفور بإشعار المصرف بأي تغيير يطرأ على
اسمها او وضعها القانوني او وثائقها التأسيسية او ملكيتها.

3اتفاقية بنك االنماءتعهدات الشركة :اخطار المصرف بأي تغيير محتمل لشكله القانوني او نسب ملكيته وذلك قبل اجراء ذلك التغيير وتزويد المصرف بجميع المعلومات
المالية لمركزه المالي بما في ذلك أي تغيير في موقفه المالي او حدوث أي حالة قد يكون لها تأثير سلبي على مقدرته في الوفاء بالتزاماته.
وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة جميع الجهات الممولة التي تتعامل معها لزيادة رأس مالها بمبلغ  200مليون ريال سعودي ليصبح  650مليون ريال
سعودي بعد الزيادة.
اما فيما يخص كل من اتفاقية البنك العربي الوطني ،والبنك السعودي الفرنسي ،والبنك السعودي البريطاني ،وبنك الجزيرة تتضمن تعهدات من الشركة
باإلفصاح الفوري بكافة معلومات الشركة المالية والمتعلقة بمركزها المالي عند حدوث التغيير .وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة جميع الجهات
الممولة التي تتعامل معها لزيادة رأس مالها بمبلغ  200مليون ريال سعودي ليصبح  650مليون ريال سعودي بعد الزيادة.
وفي حال لم تلتزم الشركة بشروط وأحكام اتفاقيات التسهيالت االئتمانية والقروض ،ستسمح للجهة المقرضة بطلب سداد كامل قيمة القرض فوراً وقد
تباشر بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول المرهونة لصالحها لبيعها وتحصيل قيمة القروض من متحصالت البيع .أو إذا لم تتمكن الشركة من
الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية ،أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة
بالديون المترتبة عليها ،فقد تطلب الجهات المقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات المقدمة من الشركة .وفي هذه الحالة ،ال يوجد ضمان
بأن الشركة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد تلك الديون .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال
الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي.
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2مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة

تخضع الشركة بصفتها (صاحب الترخيص) لعدد من االلتزامات المستمرة التي قد يؤدي اإلخالل بها من قبل الشركة إلى عقوبات وجزاءات قد تفرضها
الجهات الرقابية التي منحت الشركة الترخيص مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها (ولمزيد من
التفاصيل حول االلتزامات المستمرة ،الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 3-9االلتزامات المستمرة حسب المتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات
الحكومية على الشركة بصفتها «صاحب الترخيص» من القسم « 9المعلومات القانونية»).
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كما تخضع الشركة بصفتها شركة مدرجة لرقابة هيئة السوق المالية لناحية االلتزام بنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية والتعاميم الصادرة من هيئة
السوق المالية ،وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لهـا ،ستتحمل تكاليـف ،وعقوبات مثل إيقاف التداول
على األسهم مؤقتاً أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامهـا؛ مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهـري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها
المالي وربحيتها.
لم تتعرض الشركة ألي عقوبة (غرامة) صادرة من أي جهة حكومية  -وعلى وجه الخصوص هيئة سوق المال  -خالل آخر  3سنوات (2018م2019-م2020-م).
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2مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الحكومية الالزمة وعدم
تجديدها

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها .وتشمل هذه التراخيص
على سبيل المثال ال الحصر :شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة ،شهادات عضوية الغرفة التجارية ،شهادات تسجيل العالمات التجارية،
شهادات السعودة وشهادات الزكاة والدخل وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتأمينات االجتماعية (ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص
والشهادات التي حصلت عليها الشركة ،الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 2-9الشهادات والموافقات والتراخيص الحكومية التي حصلت عليها
الشركة» من القسم « 9المعلومات القانونية»).
	-لم تستخرج الشركة بفرعها الرئيسي اإلداري بمدينة الرياض  -حي العليا  -باإلضافة إلى بعض فروعها وعددها ( )21فرع رخصة سالمة والتي
تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني (موقع سالمة) مما قد يعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة ( )30من نظام
الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )10/وتاريخ 1406/5/10هـ (الموافق 1986/01/21م) والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م)66/
وتاريخ 1424/10/02هـ (الموافق 2003/11/26م) والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو
القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر ،أو بغرامة ال تزيد على  30ألف ريال أو بهما معاً عن كل مخالفة ،كما سيؤدي عدم
حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية جديدة أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها
على استخراج تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر الرئيسي أو الفروع أو المنشآت التابعة للشركة حتى
يتم استكمال االجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع المدني ،مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .كذلك قد ال تستطيع الشركة من االستفادة من وثائق التأمين على الممتلكات والمباني ضد األخطار في حال لم تقدم
لشركات التأمين نسخة عن تصريح الدفاع المدني مما سيحرم الشركة من التغطية في حال ال سمح اهلل حدوث أي ضرر أو خطر أو حادث (كالحريق
أو الفيضان ألخ) مشمول بوثيقة التأمين مما سيؤدي إلى قيام الشركة بسداد تكلفة العطل والضرر والتوقف عن العمل وكل ذلك سيؤثر سلباً وبشكل
جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية ،فض ً
ال راجع القسم
الفرعي « 7-9وثائق التأمين» من القسم « 9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
	-لم تستخرج الشركة بفرعها الرئيسي اإلداري بمدينة الرياض  -حي العليا  -باإلضافة إلى بعض فروعها وعدد ( )20فرع ترخيص البلدية (مهنية)
من وزارة الشؤون البلدية والقروية مما سيعرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها بالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية (الصادرة
بقرار مجلس الوزراء رقم  218وتاريخ 1422/08/06هـ (الموافق 2001/11/03م)) والتي حددت غرامات تتراوح ما بين ( )1,000ريال سعودي بحد
أدنى إلى ( )5,000ريال سعودي بحد أقصى ،وقد يتم إغالق مقرات المجموعة (حيث يقع المركز الرئيسي لكل شركة أو مكاتبها ومنشآتها الغذائية
ومستودعاتها وثالجاتها) باإلضافة إلى عدم تمكنها من فتح حساب لدى مكتب العمل واالستفادة من الخدمات االلكترونية التي يقدمها ،مما يؤثر
سلباً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها.
	-قامت الشركة بإبرام عدد ( )4اتفاقيات امتياز (فرانشايز) مع شركات أجنبية .باستثناء اتفاقية االمتياز مع شركة جرينبيريز االمريكية ،لم تقم الشركة
بقيد اتفاقيات االمتياز األخرى ووثيقة اإلفصاح ذات الصلة لدى وزارة التجارة وذلك طبقا ألحكام نظام االمتياز التجاري الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم ( )122وتاريخ 1441/02/09هـ (الموافق 2019/10/08م) والئحته التنفيذية ،حيث أنه يجب على كل مانح امتياز أن يقيد اتفاقية االمتياز
ووثيقة اإلفصاح لدى الوزارة وأن تحرر باللغة العربية ،وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة .وإن عدم
قيام الشركة بااللتزام لنظام االمتياز التجاري قد يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( )24من نظام االمتياز التجاري الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم ( )122وتاريخ 1441/02/09هـ (الموافق 2019/10/08م) لكل من يخالف أي حكم من احكام النظام او الالئحة بغرامة ال تزيد
عن خمسمائة ألف ريال.
	-لم تقم الشركة بتجديد بعض سجالتها التجارية المتعلقة بفروعها وعدد ( )8سجالت تجارية منتهي صالحيتها ،وال يوجد أي غرامة مترتبة على عدم
تجديد السجل التجاري ،ولكن سيتم احتساب السنوات المنقضية دون تجديد السجل التجاري مع رسوم التجديد.
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء
أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة ،أو في حالة عدم قدرة الشركة وشركاتها التابعة
الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل ،فإن ذلك قد يعرض الشركة وشركاتها التابعة للتوقف وعدم
القدرة على القيام بأعمالها كإغالق للشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية لهم (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج
التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...الخ) مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية ،وبالتالي سيؤثر سلباً على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر التقاضي والدعاوى القانونية
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2مخاطر العقود مع الغير

-1-20

2مخاطر حماية العالمة التجارية

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه ،ال يوجد لدى الشركة أي دعوى قائمة باستثناء دعوى واحدة لدى المحكمة العامة متعلقة بفسخ عقد ايجار ،حيث قامت
الشركة بصفتها (المستأجر) برفع دعوى على المؤجر لطلب فسخ عقد االيجار الواقع بمدينة الرياض -حي قرطبة شارع سعد بن زيد -وهي عباره عن مجمع
تعليمي وسكني ،وحتى تاريخ هذه النشرة مازالت الدعوى قيد النظر في المحكمة العامة( .ولمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على القسم الفرعي 9-9
«التقاضي» من القسم « 9المعلومات القانونية») .وحيث ان نشاط الشركة يرتكز على ثالث قطاعات رئيسية (قطاع التعليم ،قطاع التدريب ،وقطاع مراكز
االتصال) فهي معرضة كغيرها من المنشآت في سياق ممارسة أعمالها االعتيادية بمختلف القطاعات لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها ،وال تضمن الشركة عدم
وقوع نزاع بينها وبين أطراف داخليين (كموظفين أو مدراء) أو أطراف خارجيين تتعامل معهم كالطالب والمتدربين والعمالء والموردين والموزعين وسواهم،
ولدى الشركة أيضا تعامالت وعقود جوهرية مع جامعات وجهات حكومية بمبالغ كبيرة ،مما قد يؤدي إلى رفع قضايا (مطالبات مالية أو دعاوى فسخ عقود
قائمة إلخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته أو تعهداته) لدى الجهات القضائية المختصة .ال يمكن للشركة تو ُّقع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها ،كما ال
تضمن أال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها .كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة
الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات
مدعى عليها) سوف تؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.
مدعي أو َّ
وجزاءات ،وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا (بصفة َّ
تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات توزيع وتمثيل تجاري وعقود ايجار وغيرها من االتفاقيات الجوهرية مع عدة أطراف (سواء شخص طبيعي أو شخص اعتباري)
في مجال عملها العادي (ولمزيد من التفاصيل عن العقود الجوهرية فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 5-9العقود الجوهرية» من القسم « 9المعلومات
القانونية») .وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة األطراف التي ابرمت اتفاقيات معها على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات المذكورة.
وال يمكن إعطاء أي ضمانات أو تأكيد بأن هذه األطراف ستكون على مستوى التطلعات ،األمر الذي سيؤثر سلباً على مركز الشركة المالي ونتائج أعمالها
في حال عدم قدرة هذه األطراف على الوفاء بالتزاماتهم.
سجلت الشركة عدداً من العالمات التجارية تعتمد عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالها .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تم تسجيل ( )19عالمة تجارية
ومن بينها ( )6عالمات تجارية مملوكة لشركات أجنبية وفقا التفاقيات ترخيص باستخدام العالمة التجارية لمانح االمتياز (لمزيد من المعلومات فض ً
ال
راجع القسم الفرعي « 4-5-9عقود االمتياز التجارية (الفرانشايز)» والقسم الفرعي « ٨-٩العالمات التجارية» من القسم « 9المعلومات القانونية»).
كذلك يعتمد الوضع التنافسي للشركة على قدرتها على االستمرار في استخدام هذه العالمات التجارية وحماية حقوقها المتعلقة بتلك العالمات التجارية
ضد أي استخدام غير قانوني لها من قبل الغير .وفي حال اضطرت إلى الدفاع عن تلك العالمات التجارية ،فقد تتكبد تكاليف عالية في الدعاوى
واإلجراءات القضائية ،وتضطر إلى تحويل الموارد البشرية الفنية واإلدارية تجاه ذلك .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تقتضي نتيجة أي نزاع ضرورة دخول
الشركة في اتفاقيات امتياز أو ترخيص ،والتي قد ال تكون متاحة بشروط مقبولة لها ،أو ال تكون متاحة لها على اإلطالق .وسيكون ألي من المذكور أعاله
تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالحوكمة

لدى الشركة الئحة حوكمة تم إعدادها وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ( )8-16-2017وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ المعدلة بقرار مجلس
هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) ،وفيما يلي المواد التي لم تلتزم بها الشركة كما بتاريخ نشر نشرة
اإلصدار هذه:
 -8/27yعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
yالمادة  - 1/23اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة
إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
yالمادة  - 2/23اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات ،وطريقة
التنفيذ ومدة التفويض ،ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.
 - 94yقواعد أو دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات مالية بموجب الفقرة (ج) من المادة ( )59من نظام السوق
المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) ،والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )52وتاريخ
1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م) والتي تنص على أنه يجوز لهيئة السوق المالية  -إذا تبين لها ان الشركة ارتكبت أو شرعت في أعمال تشكل
مخالفة ألي من أحكام النظام أو القواعد التي تصدرها الهيئة  -القيام بكل ما يأتي أو أياً منها:
 1إنذار الشركة. 2إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة ،أو اتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة نتائج المخالفة. 3فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية ،ولوائح السوق ومركز اإليداع ومركزالمقاصة وقواعدها ،على ّأل تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي عن كل مخالفة ارتكبها المخالف.
وفي حال تم فرض أية غرامات مالية بما يخص تطبيق الئحة حوكة الشركات فسيكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها( .لمزيد من
المعلومات عن أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 8-3-9االلتزامات المستمرة حسب
متطلبات هيئة السوق المالية» من القسم « 9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
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2المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

لدى الشركة عدد ( )5اتفاقيات مع شركات تأمين وذلك لتغطية المخاطر اآلتية :التأمين الصحي للعاملين ،التأمين االلزامي على السيارات ،التأمين على
األموال ،التأمين على المنشآت والعقارات التي تزاول فيها الشركة أعمالها.
تتضمن عقود التأمين هذه على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية ،باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه
مع شركات التأمين ،كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على
الوفاء بقيمة هذا التعويض ،لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز
حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق .ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ
به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض ،مما سيؤثر سلباً
على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي (لمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي 7-9
«وثائق التأمين» من القسم « 9المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
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2مخاطر فرض الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل

	-يُلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أصحاب العمل بأن يكون عقد العمل مع أي موظف وعامل مكتوب ومن نسختين .كذلك ألزمت وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية أن يتم توثيق عقود العمل الكترونياً من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة الفرصة
للعاملين التحقق من صحة بيانات عقودهم من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وذلك وفقا
للقرار الوزاري رقم ( )156309وتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م) .علماً بأنه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد
معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة ،أما المتعاقد معهم مسبقاً فيكون توثيق عقودهم إلزامياً وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام
2020م .الشركة ملتزمة بتوثيق عقود موظفيها بنسبة التزام .%122.33
	-تلتزم الشركة بتطبيقها لنظام حماية األجور والذي يُعد إحدى برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة
وآمنة في القطاع الخاص ،من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق األطراف المتعاقدة ،حيث يرصد النظام عمليات صرف األجور لجميع
العاملين والعامالت في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) ،ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع األجور في الوقت المحدد ،وبالقيمة المتفق عليها
بين أطراف التعاقد ،هادفاً إلى تقليص خالفات األجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص .ويُلزم هذا النظام المنشأة رفع ملف صرف االجور
في بوابة الخدمات اإللكترونية للوزارة وتحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغييرات .حيث يقوم البرنامج برصد بيانات صرف االجور
الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد
في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما ،وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية األجور.
	-تبين عدم مطابقة بيانات واعداد العمالة وفق الجهات الحكومية المسجلة لديها الشركة (ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم الفرعي 3-3-9
«االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية» من القسم « 9المعلومات القانونية») مما قد يفسر وجود عمالة
تعمل لدى الشركة وليسوا على كفالتها أو العكس قيام بعض العمال المسجلين تحت كفالة الشركة بالعمل لدى جهة أخرى دون القيام بنقل كفاالتهم
بطريقة نظامية.
وفي حال عدم التزام الشركة بما ذكر أعاله فقد تعتبر مخالفة لنظام العمل والئحته التنفيذية وسيعرض الشركة لعقوبة الغرامة مقدارها )20( :ألف ريال
عن كل موظف مخالف وفق ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ( )178743وتاريخ 1440/09/27هـ (الموافق
2019/06/01م) األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.
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2مخاطر األعمال مع األطراف ذات العالقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذوي العالقة ،بما في ذلك الشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي ألعضاء مجلس اإلدارة
وأقاربهم ،وتتم معظمها دون وجود اتفاقيات إطارية تحكم العالقة التعاقدية بين األطراف .كما أن هناك تعامالت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة فيها
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
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ويوضح الجدول أدناه التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنوات المالية السابقة:
طبيعة العمل او العقد
شركة الخليج للتدريب والتعليم (مؤجر)
1

2

و

شركة الخليج للكمبيوتر والمملوكة ألعضاء
مجلس اإلدارة (مستأجر)
شركة الفلك للمعدات والتجهيزات
اإللكترونية والمملوكة ألعضاء مجلس
اإلدارة (مؤجر)
و

لشركة الخليج للتدريب والتعليم (مستأجر)
شركة الخليج للتدريب والتعليم (مقدم
الخدمة)
3

4

و

شركة الفلك للمعدات والتجهيزات
االلكترونية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة
(المستفيد)
شركة الخليج للتدريب والتعليم (مشتري)
و

شركة الفلك للمعدات والتجهيزات (بائع)

العالقة
أعضاء
مجلس
اإلدارة

أعضاء
مجلس
اإلدارة

أعضاء
مجلس
االدارة

أعضاء
مجلس
االدارة

العضو صاحب المصلحة

طبيعة المعاملة

yعبدالعزيز حماد ناصر البليهد
yعبدالعزيز راشد عبد الرحمن الراشد
yأحمد علي أحمد الشدوي

عقد ايجار

yأحمد محمد سالم السري (عضو مجلس سابق)
yعبدالعزيز حماد ناصر البليهد
yعبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد
yأحمد علي أحمد الشدوي

عقد ايجار

yأحمد محمد سالم السري (عضو مجلس سابق)
yعبدالعزيز حماد ناصر البليهد
yعبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد
yأحمد علي أحمد الشدوي
yأحمد محمد سالم السري (عضو مجلس سابق)

اتفاقية تقديم خدمات
استشارية وذلك في
مجال توظيف واستقطاب
العمالة المتخصصة
وعمل الدورات التدريبة
التي تؤهل الموظفين
القيام بمهامهم الوظيفية.

yعبدالعزيز حماد ناصر البليهد
yعبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد
yأحمد علي أحمد الشدوي
yأحمد محمد سالم السري (عضو مجلس سابق)

اتفاقية شراء معدات
ومنتجات الكترونية.

قيمة المعاملة
1,366,000

ريال سعودي
سنوياً

900,000

ريال سعودي
سنوياً

1,500,000

ريال سعودي
سنوياً

1,000,000

ريال سعودي
سنوياً

المصدر :الشركة

وتقوم جميع تعامالت الشركة واتفاقياتها مع األطراف ذوي العالقة على أسس تجارية بحتة ،وقد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على
األعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات عالقة ،كما تم الترخيص بها لعام قادم (ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 1-5-9عقود
وتعامالت األطراف ذات العالقة» من القسم « 9المعلومات القانونية»).
وقد بلغ الرصيد المستحق عن التعامالت للشركة مع األطراف ذات العالقة  240.0ألف ريال سعودي كما 2020/12/31م (فض ً
ال راجع القسم الفرعي
« 8-5قائمة المركز المالي» من القسم « 5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة»).
وفي حال عدم توثيق العقود والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة بموجب اتفاقيات اطارية أو في حال عدم ابرامها على أسس تجارية أو عدم حصولها
على ترخيص الجمعية العامة أو عدم قدرة الشركة على تحصيل هذه المبالغ ،فمن شأن ذلك أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

-1-25

2مخاطر قرارات اإلدارة

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة اللذين يتخذون القرارات االستراتيجية فيما يتعلق بأعمال الشركة وأنشطتها وعلى
قدرة إدارتها التنفيذية على تنفيذ هذه القرارات بالشكل الصحيح والمناسب وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها،
فسوف ينعكس ذلك سلباً على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر الوضع الراهن للزكاة وضريبة الدخل

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2020م ،وقد استلمت الربوط الزكوية عن جميع السنوات حتى عام
2006م .قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة سجالت الشركة للسنوات من 2007م إلى 2014م ،وقد نتج عن التقييم النهائي زكاة مستحقة بقيمة
 12.9مليون ريال سعودي تم دفعها خالل عام 2018م .حصلت الشركة أيضاً على خطاب من هيئة الزكاة والدخل متعلق بربط الزكاة للسنوات المالية من
2015م وحتى 2018م طلبت الهيئة بموجبها سداد زكاة بمبلغ  25.1مليون ريال سعودي .بتاريخ 1442/07/06هـ (الموافق 2021/02/17م) قدمت الشركة
اعتراض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل انتهاء المهلة المحددة لالعتراض .ومازال االعتراض قائم لدى الهيئة.
ال تستطيع الشركة أن تتنبأ قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وفي حال لم تؤيد الهيئة العامة للزكاة والدخل وجهة نظر الشركة فإنها ستكون عرضة لسداد
 25.1مليون ريال سعودي .كما وال تستطيع الشركة أن تتنبأ قبول الهيئة العامة للزكاة والدخل تقديراتها الزكوية والضريبة عن كل سنة مالية مستقب ً
ال،
وقد تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن القيمة المدفوعة فضال عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ
مما سيكون له أثر سلبي على نتائج أعمال الشركة وربحيتها.

-1-27

2مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واستقطاب الكفاءات

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية على خبرات وقدرات الموظفين القياديين وكوادرها التعليمية ،وعليه فإن نجاح الشركة قد يعتمد على مدى قدرتها على
ضمان استمرارية بقاء هذه الكفاءات ،وإيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة .حيث أن الشركة تعتمد على مدى نجاحها في المحافظة على العالقة
مع العمالء/الطالب من خالل بقاء الموظفين وضمان استمراريتهم ،وعلى مدى قدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين الجدد وضمان استمرارية
بقائهم.
بالرغم من تقديم أجور ومكافآت وبرامج تدريبية مشجعة لموظفيها ،ليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية خدماتهم أو رفع
مستوى مهاراتهم .كذلك قد تحتاج الشركة لزيادة الرواتب لكي تضمن استمرارية بقاء موظفيها واستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت مناسبة ،مما قد
يكون له أثر سلبي على وضع الشركة المالي .وقد يؤدي كل ذلك إلى صعوبة المحافظة على بعض الموظفين وقد يؤدي فقدان الشركة لخدمات واحد أو
أكثر من أعضاء إدارتها العليا أو أقسامها وإداراتها إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها ،وهذا سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج
عملياتها.
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2مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم

تلتزم الشركة بإعداد الئحة لتنظيم العمل وفق النموذج ال ُمع ّد من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .ويجوز للشركة تضمين الالئحة بشروط
وأحكام إضافية ،بما ال يتعارض مع أحكام نظام العمل والئحته والقرارات اإلدارية الخاصة به .ويجب على الشركة أن تعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل
يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
يوجد لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية ( )HR Manualخاصة بالشركة معتمدة من قبل مكتب العمل بتاريخ (الموافق 1438/09/05هـ (الموافق
2017/05/30م) وتحمل رقم ( .)142038وقد تم اطالع جميع موظفي ومنسوبي للشركة عليها فور التحاقهم للعمل لدى الشركة وأية تعديالت يتم ارسالها
عبر وسائل التقنية الحديثة (كااليميل أو الواتساب) .ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم
كالغش واألخطاء المتعمدة أو الغير متعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نياب ًة عنها دون الحصول على
التفويضات اإلدارية المطلوبة .وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو عقوبات نظامية ،أو مسؤولية مالية .لذا فإن
الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى إلحاق الضرر بشكل جوهري بوضعها المالي أو نتائج عملياتها.
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2مخاطر االستثمار

-1-30

2المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية ،وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها المخاطر المرتبطة
باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان ،إضافة إلى األوضاع السياسية.
وكما في  31ديسمبر 2020م ،بلغت االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  271.8مليون ريال سعودي والتي
تتمثل أساسياً في استثمار في صندوق الراجحي ريت (ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 1-8-5الموجودات» من القسم « 5المعلومات
المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة») .إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها ،قد يجبرها على تصفية استثماراتها
في أوقات وبأسعار غير مناسبة .كما وتتركز استثمارات الشركة على صندوق الراجحي ريت الذي ينطوي على مخاطر ذات مستوى مرتفع ،فأي تراجع في
أداء أو جودة أو عوائد هذا االستثمار سيكون له أثر سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.
تعتبر أنظمة تقنية المعلومات وقاعدة البيانات عنصر مهم في تشغيل وإدارة الشركة ،وتعتمد الشركة بشكل كبير على نظام ( Oracle (NetSuiteإلدارة
وتشغيل عملياتها تحت نظام حاسب آلي موحد ومتكامل باإلضافة إلى نظام اإلدارة المدرسية ومنصة التعليم اإللكتروني  Skywardومنصة إدارة الموارد
البشرية  MENA Systemوغيرها 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 عن العمل بالشكل
المتوقع ألي سبب فإن ذلك سيتسبب بتعطيل أعمال الشركة ويؤدي إلى العديد من النتائج التي من شأنها أن تؤثر سلباً 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 سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت

هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت المجموعة بصورة
أساسية بالريال السعودي والجنيه والدرهم واالسترليني والدوالر األمريكي ،حيث أن الشركات التابعة موجودة في كل من اإلمارات ومصر والمملكة
المتحدة باإلضافة إلى استثمار في الواليات المتحدة .المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة ،وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة.
تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعمالت مختلفة .ولدى المجموعة استثمارات في شركات
تابعة والتي تتعرض صافي موجوداتها لمخاطر العمالت .تتمثل تلك المخاطر حالياً في تذبذبات أسعار تحويل العملة بين الريال السعودي وكل من الجنيه
والدرهم واالسترليني والدوالر األمريكي.
رغم ان معظم عمليات الشركة تتم بالريال السعودي كما أن أغلبية إيراداتها محققة في المملكة وبالعملة المحلية ،لكن ال يوجد ما يضمن عدم تأثير
التغيرات في أسعار صرف العموالت األجنبية على نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي.
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2مخاطر اعتماد الشركة على ترخيص أحد موظفي ومنسوبي الشركة لمزاولة نشاط الصاالت
والمراكز الرياضية النسائية

تعتمد الشركة بشكل أساسي على ترخيص مؤسسة تجارية فردية لتمارس نشاط تشغيل المراكز الرياضية النسائية بسجل تجاري رقم ()1010167124
ورأس مال ( )25,000ريال السعودي ويديرها السيد /الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان وهي مسجلة باسم السيدة /تراسي لين راي كارسن وذلك وفقا
لعقد توظفيها مع الشركة بمنصب مدير إقليمي منذ أكتوبر 2003م .ولدى المؤسسة ( )5فروع داخل المملكة تمارس فيها نشاط «الصالونات والمراكز
الرياضية النسائية» .وحيث ان ايرادات المؤسسة الفردية المذكورة اعاله تمثل أقل من  %1.5من ايرادات الشركة .وال يوجد أي اتفاقية جانبية بين
المؤسسة والشركة كمالك نفعي ،وبالتالي في حال انهاء عقد عمل المديرة اإلقليمية لقطاع اللياقة واألنشطة الرياضية النسائية ،فقد تقوم بمنع الشركة
من استخدام اسمها ورخصتها وقد يتم سحب الترخيص وشطب اسم العضو المنتدب للشركة الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير المؤسسة التجارية
المملوكة من الموظفة وقد يؤدي كل ذلك إلى تراجع ايرادات الشركة من قطاع التدريب مما سيؤثر على نشاطها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها
النقدية وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع

-2-1

2مخاطر االلتزام باألنظمة والقوانين الحالية و  /أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

-2-2

2المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VAT

-2-3

2المخاطر المتعلقة بفرض ضرائب جديدة

تخضع الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية لألنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات والتعاميم المعمول بها في المملكة ،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 ألي من األنظمة ذات
العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تبلغ  %5تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل
بها من قبل قطاعات محددة في المملكة ،بما في ذلك القطاعات التي تعمل فيها الشركة .وبتاريخ 1441/10/17هـ (الموافق 2020/06/09م) قرر مجلس
إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح  %15ابتداء من تاريخ 2020/07/01م .وبما أن ضريبة القيمة المضافة
بطبيعتها يتم تحملها من قبل المستهلك النهائي ،فقد ارتفعت رسوم خدمات الشركة لتعكس قيمة الضريبة المضافة ،مما أ ّدى إلى زيادة السعر اإلجمالي
لخدمات الشركة .وتقوم الشركة في تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على العميل ،ولكن ال يوجد ما يضمن أن الشركة لن تضطر في تحمل قيمة
الضريبة المضافة كلياً للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،األمر الذي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
تخضع الشركة وشركاتها التابعة في الوقت الراهن للزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة ،إال أنه من الممكن أن تفرض الحكومة رسوم أو ضرائب
أخرى على الشركات في المستقبل ،األمر الذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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-2-4

2مخاطر عدم اإلفصاح أو التأخر في اإلفصاح عن األحداث الجوهرية والتقارير المطلوبة

-2-5

2مخاطر المنافسة

-2-6

2المخاطر المتعلقة باألوضاع االقتصادية في المملكة

قد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حال تقصيرها بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
واإلفصاح المعمول بها في مجموعة تداول السعودية من ناحية عدم اإلفصاح عن بعض التطورات الجوهرية أو أحداث معينة (سواء كانت جوهرية أو
غير جوهرية) وفقاً للمادتين ( )61و( )62من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،باإلضافة إلى اإلفصاح عن المعلومات المالية للشركة
وتقارير مجلس اإلدارة وفقاً لما هو ورد في المادتين ( )63و( )64من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .إن عدم االلتزام باإلفصاح من
قبل الشركة أو التأخير في توقيت اإلفصاح قد يعرض الشركة لعقوبات وغرامات من قبل الهيئة مما سينتج عنه تأثير سلبي على أعمال الشركة ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية ،وال يوجد ضمان باستمرار قدرتها على المنافسة بشكل ف ّعال مع الشركات والمجمعات التعليمية األخرى في السوق،
كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة ،وزيادة المعروض من المنافسين وتقديم خدمات تنافسية بشكل كبير على أدائها المالي .وال يوجد ضمان بأن
الشركة ستكون قادرة على االستمرار في منافسة تلك الشركات ،خاصة في قطاع التعليم ،حيث تواجه منافسة من مقدمي الخدمات التعليمية الحكومية
والخاصة ،وحيث إن سوق المدارس الخاصة يشهد تنافسية شديدة خاصة مع افتتاح مدارس جديدة (دولية ومحلية) تماشياً مع رؤية  ،2030األمر الذي
سيؤدي إلى خفض حصتها السوقية وبالتالي سيؤثر سلباً على أرباحها ونتائجها المالية.
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل على سبيل المثال ال الحصر،
عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .حيث أن إيرادات الشركة تعتمد في أغلبها على السوق المحلي في الوقت الحالي،
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 إجماالً وعلى كافة القطاعات واألعمال القائمة فيها ،وبالتالي سيؤثر سلبا وبشكل جوهري
على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية
التحتية ،لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

-2-7

2المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث والقوة القاهرة

-2-8

2المخاطر السياسية

-2-9

2مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة

إن القوة القاهرة والكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وانتشار األمراض والعدوى وغيرها قد تلحق ضرراً
بمنسوبي الشركة ومرافقها ومجمعاتها التدريبية والتعليمية 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 سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
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 المجموعة وعملياتها وقاعدة عمالئها أساسياً في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى اإلمارات العربية المتحدة ومصر ،فقد
يكون ألي تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو غيرها لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تأثير سلبي على
األسواق التي تعمل بها الشركة ،مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
تطبق وزارة العمل والتنمية االجتماعية برنامج نطاقات الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة نسبتهم من مجموع
الموظفين العاملين لدى الشركة .ووفقاً لبرنامج نطاقات فإنه يتم قياس التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة المواطنين السعوديين العاملين لدى
الشركة مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس القطاع.
ووفقاً لشهادة السعودة بتاريخ 1442/09/20هـ (الموافق 2021/05/01م) التي أفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج
نطاقات:
yبلغت نسبة التوطين في قطاع التعليم  %94.77وهي مصنفة ضمن نشاط رياض األطفال وتقع في النطاق األخضر متوسطة فئة (أ) .وبلغت
نسبة التوطين في نشاط التعليم األجنبي  %54.11وهي مصنفة في النطاق األخضر  -متوسطة فئة (ج).
yبلغت نسبة التوطين في قطاع التدريب  %54.05وهي مصنفة ضمن نشاط المعاهد وتقع في النطاق األخضر  -كبيرة.
yبلغت نسبة التوطين في قطاع مراكز االتصال  %57.85وهي مصنفة ضمن نشاط تقنية المعلومات وتقع في النطاق األخضر  -كبيرة.
(ولمزيد من التفاصيل فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 3-3-9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية» من القسم
« 9المعلومات القانونية»).
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وحيث أن لدى الشركة ثالث قطاعات كبيرة وكل قطاع يتطلب نسبة توطين محددة ،إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في
حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر صرامة في المستقبل ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة من الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة
للعاملين غير السعوديين ،والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

-2-10

2المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديون

-2-11

2مخاطر البيئة التنظيمية

اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف العمال غير السعوديين وفقاً لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ
إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقاً
لرخص إقاماتهم .إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها باألنظمة والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سوف يؤثر سلباً على
نشاطها ونتائج أعمالها.
تخضع أعمال الشركة للنظم المعمول بها في المملكة .وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها الشركة عرضة للتغيير .كما أن التغييرات التنظيمية
الناجمة عن العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئية قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل تقييد تطوير الشركة أو زيادة عدد
عمالئها ،والحد من عمليات الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية .وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة تعديل عملياتها
من أجل العمل بما يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص ،مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة ومركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،سيؤدي عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق عملياتها أو إنهائها.

-3

-3-1

2المخاطر المتعلقة باألسهم الجديدة

2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قد ال يكون السعر السوقي للحقوق خالل فترة التداول مؤشراً على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح .كما قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقراً
وقد يتعرض لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يتعلق بحقوق األولوية أو أسهم الشركة الحالية .وقد تنتج هذه التذبذبات
عن العديد من العوامل التي تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم ،تغيرات في ظروف واتجاهات القطاع ،وتدهور أداء الشركة ،وعدم القدرة
على تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة واإلعالنات من قبل الشركة أو منافسيها المتعلقة بعمليات االندماج وعمليات االستحواذ
والتحالفات االستراتيجية والمشاريع المشتركة والتغييرات في تقديرات األداء المالي من خالل خبراء ومحللي األوراق المالية.
ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يقل عن سعر الطرح .وإن تم ذلك بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة ،فذلك ال يمكن
إلغاؤه أو تعديله ،وبالتالي قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك .وعالوة على ذلك ،ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يكون قادر على بيع أسهمه
بسعر يساوي أو أعلى من سعر الطرح بعد االكتتاب في األسهم الجديدة .وباإلضافة إلى أن بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين بعد الطرح
أو توقع حصول هذه المبيعات ،يمكن أن يؤثر سلباً على سعر السهم في السوق .باإلضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن
من بيع أسهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلباً على سعر السهم.

-3-2

2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية

-3-3

2المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية

-3-4

2مخاطر التداول في حقوق األولوية

قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغيير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة .قد تكون هذه التذبذبات كبيرة نظراً
الختالف نطاق التغيير المسموح به ألسعار الحقوق مقارنة بنطاق التغيير المسموح به لألسهم ( %10هبوطا أو صعوداً) .باإلضافة إلى ذلك ،ونظراً ألن
سعر تداول الحقوق يعتمد على سعر تداول سهم الشركة وتصور السوق للسعر المحتمل ألسهم الحقوق ،فقد تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل
المذكورة في عامل المخاطرة أعاله «التذبذبات المحتملة في سعر السهم» على سعر تداول الحقوق.
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى .ويضاف إلى ذلك ،عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس ،مما ينوه إلى عدم وجود
ما يضمن الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة.
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية .إن نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية («قيمة
الحق اإلرشادية») يفوق النسبة التي تخضع لها أسعار األسهم ( %10صعوداً أو هبوطاً) ،كما أن هنالك عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق
اإلرشادية .وبناء عليه تتأثر الحدود السعرية اليومية لتداول الحق بالحدود السعرية اليومية لتداول السهم.
وفي حال عدم قيام ال ُمتداوِ ل ببيع حقوق األولوية الموجودة قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة االكتتاب
باألسهم الجديدة وقد يتكبد بعض الخسائر .وعلى ذلك يجب على المستثمرين االطالع على كامل تفاصيل آلية إدراج وتداول حقوق األولوية ،وطريقة
عملها واإللمام بكل العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنياً على إدراك ووعي كاملين.
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2المخاطر المتعلقة بنقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

-3-6

2المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية

-3-7

2المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق في الوقت المناسب

-3-8

2المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة

-3-9

2المخاطر المتعلقة بأرباح األسهم

ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل هذه الحقوق (سواء كان مساهم مقيد أو
مستثمر جديد) من بيعها وتحقيق ربح منها ،أو تمكينه من بيعها على اإلطالق .كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم
الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر
أعلى من سعر الطرح أو في حال لم تكتتب فيها إطالقاً ،لن يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على حاملي الحقوق التي لم يتم ممارستها ومستحقي كسور
األسهم .وعالوة على ذلك ،ليس هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم الجديدة بعد بدء تداولها.
إذا لم يكتتب أصحاب الحقوق بكامل حقوقهم في األسهم الجديدة ،سوف تنخفض ملكيتهم ونسبة حقوق التصويت التابعة لها من كامل حقوق التصويت.
كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال رغب حامل الحقوق المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول ،بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافياً
لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأسمالها.
تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) وتنتهي في يوم الخميس 1443/04/13هـ (الموافق 2021/11/18م) .يجب
على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم التصرف بما يضمن استيفاء جميع تعليمات ممارسة حقّهم باالكتتاب قبل انقضاء فترة االكتتاب .إذا
لم يتمكن مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم من إتباع اإلجراءات بشكل صحيح لتداول الحقوق ،فقد يتم رفض طلب االكتتاب (يرجى االطالع
على القسم « 12المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه») .وإذا لم يتمكن مالكي الحقوق من ممارسة حقوقهم في االكتتاب بشكل صحيح
بحلول نهاية فترة االكتتاب ،وفقاً للحقوق التي يملكونها ،فال يوجد ما يضمن توزيع مبلغ تعويض على من لم يمارس حقوقه باالكتتاب في األسهم الجديدة.
في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة (غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة) ،وعدم ممارسة المساهمون
الحاليون حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة ،سوف تنخفض ملكيتهم لألسهم بشكل تناسبي وما يلحقها من حق تصويت وحق الحصول على األرباح.
وقد يكون ألي طرح إضافي أثر جوهري على السعر السوقي لألسهم.
تعتمد أرباح األسهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الج ّيد واالحتياجات الرأسمالية
واحتياطياتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة .قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم
في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأسمالها.
ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعلياً ،كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أية سنة معينة .يخضع توزيع أرباح األسهم لقيود
وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة.
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2مخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
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2المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية
خالل المدة النظامية

تشكل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مستقبلية ،ولكنها ليست ضماناً لما سيكون عليه األداء مستقب ً
ال .وتنطوي تلك البيانات المستقبلية
على مخاطر معلومة وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية وبالتالي على أداء الشركة وإنجازاتها ،وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر
في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمنياً في البيانات المذكورة.
وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير الموثوقة أو ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية
قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

في حال عدم تمكن الشركة من نشر معلوماتها المالية خالل المدة النظامية (ثالثين يوم من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية األولية ،وثالثة أشهر من
نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية) يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج ،والتي تنص على ان تقوم شركة تداول
السعودية بتعليق تداول األوراق المالية لمدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية .وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل عشرين جلسة
تداول تلي جلسة التداول المعلقة األولى ،تقوم شركة تداول السعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها
المالية .وفي حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة
إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة .وتقوم شركة تداول السعودية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية للشركة .ولكن
في حال تأخر الشركة في إعالنها عن نتائجها المالية ،أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل المهلة النظامية المشار إليها أعاله ،فإن ذلك سيتسبب في
تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها.
إضافة إلى ذلك ،فقد تقوم الهيئة بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولية للشركة في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة المساهمين.
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3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالهايجب قراءة المعلومات التالية مع المعلومات األكثر تفصي ً
ال الواردة في األجزاء األخرى من هذه النشرة ،بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها في القسم
« 5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة».
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3نبذة عن الشركة

تأسست شركة الخليج للتدريب والتعليم كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الخليج للتدريب والصناعات االلكترونية» بسجل تجاري رقم
 1010103367بتاريخ 1413/05/30هـ (الموافق 1992/11/24م) .وبتاريخ 1424/09/15هـ (الموافق 2003/11/10م) تم تغيير اسم الشركة ليصبح
«شركة الخليج للتدريب والتعليم» .وبتاريخ 1427/11/25هـ (الموافق 2006/12/16م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم  .3548ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،شارع العليا العام ،ص.ب ،295300 .الرياض
 ،11351المملكة العربية السعودية.
تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل عدة قطاعات :قطاع التدريب ،قطاع التعليم ،وقطاع مراكز االتصال .وتمتلك الشركة حصص سيطرة في
عدد من الشركات التابعة في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وعدد من االستثمارات األخرى (يشار
إليها مجتمعة بـ «المجموعة»).
مقسم إلى خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000سهم عادي بقيمة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000ريال سعودي ّ
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
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3التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة

	-تأسست الخليج كشركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم  1010103367صادر من مدينة الرياض بتاريخ 1413/05/30هـ (الموافق
مقسم إلى ألف ( )1,000حصة متساوية القيمة قيمة كل واحدة منها ألف ()1,000
1992/11/24م) وبرأس مال قدره مليون ( )1,000,000ريال سعودي ّ
ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.
	-بتاريخ 1418/06/10هـ (الموافق 1997/10/11م) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من مليون ( )1,000,000ريال سعودي إلى ثالثة مليون
مقسم إلى ثالثة ألف ( )3,000حصة متساوية القيمة قيمة كل واحدة منها ألف ( )1,000ريال سعودي من خالل الوفاء
( )3,000,000ريال سعودي
ّ
بقيمتها نقداً.
	-بتاريخ 1425/10/10هـ (الموافق 2004/11/23م) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي إلى ثالثين مليون
مقسم إلى ثالثين ألف ( )30,000حصة متساوية القيمة قيمة كل واحدة منها ألف ( )1,000ريال سعودي من خالل الوفاء
( )30,000,000ريال سعودي ّ
بقيمتها نقداً.
	-بتاريخ 1427/11/25هـ (الموافق 2006/12/16م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
بموجب القرار الوزاري رقم  3548وزيادة رأسمال الشركة من ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي إلى ثمانين مليون ( )80,000,000ريال سعودي
مقسم إلى ثمانية مليون ( )8,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة خمسين مليون
ّ
( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة.
	-بتاريخ 1428/11/30هـ (الموافق 2007/12/10م) ،تم إدراج أسهم الشركة البالغة ثمانية مليون ( )8,000,000سهم عادي في تداول حيث قامت
الشركة بطرح مليونين وأربعمائة ألف ( )2,400,000سهم عادي لالكتتاب العام (بسعر ( )65ريال للسهم) من خالل بيع  %30من أسهم الشركة إلى
الجمهور.
	-بتاريخ 1429/09/14هـ (الموافق 2008/09/14م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ثمانين مليون ()80,000,000
ريال سعودي إلى مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة
ومنح سهم مجاني لكل أربعة ( )4أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة عشرة مليون ( )10,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد.
	-بتاريخ 1430/04/08هـ (الموافق 2009/04/04م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون ()100,000,000
ريال سعودي إلى مائة وخمسين مليون ( )150,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح
المبقاة ومنح سهم مجاني لكل سهمين ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة عشر مليون ( )15,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
للسهم الواحد.
	-بتاريخ 1432/05/12هـ (الموافق 2011/04/16م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسين مليون
( )150,000,000ريال سعودي إلى مئتين مليون ( )200,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب
األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل ثالثة ( )3أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة عشرين مليون ( )20,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ()10
رياالت للسهم الواحد.
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	-وبتاريخ 1433/05/18هـ (الموافق 2012/04/10م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مئتين مليون ()200,000,000
ريال سعودي إلى مئتين وخمسين مليون ( )250,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب األرباح
المبقاة ومنح سهم مجاني لكل أربعة ( )4أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت للسهم الواحد.
	-وبتاريخ 1434/05/29هـ (الموافق 2013/04/10م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مئتين وخمسين مليون
( )250,000,000ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل خمسة ( )5أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة ثالثين مليون ( )30,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد.
	-وبتاريخ 1435/06/15هـ (الموافق 2014/04/15م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة مليون ()300,000,000
ريال سعودي إلى ثالثمائة وخمسين مليون ( )350,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب
األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل ستة ( )6أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة وثالثين مليون ( )35,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت للسهم الواحد.
	-وبتاريخ 1436/07/02هـ (الموافق 2015/04/21م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وخمسين مليون
( )350,000,000ريال سعودي إلى اربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من
حساب األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل سبعة ( )7أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة أربعين مليون ( )40,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد.
	-وبتاريخ 1439/08/08هـ (الموافق 2018/04/24م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من اربعمائة ()400,000,000
ريال سعودي إلى اربعمائة وخمسين مليون ( )450,000,000ريال سعودي عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب
األرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل ثمانية ( )8أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة خمسة أربعين مليون ( )45,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد.
	-وبتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من اربعمائة وخمسين مليون
( )450,000,000ريال سعودي إلى ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
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3المساهمون الكبار

يوضح الجدول التالي ملكية لمساهمين الكبار الذين يملكون بشكل مباشر وغير مباشر  %5أو أكثر من أسهم الشركة قبل الطرح:
 9:مقر لودجالمساهمون الكبار
المساهم

الملكية المباشرة*

الملكية غير المباشرة*

الملكية المباشرة وغير المباشرة*

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

3,678,478

%8.174

-

-

3,678,478

%8.174

عبدالعزيز حماد ناصر البليهد**

2,250,000

%5.000

964

%0.002

2,250,964

%5.002

*
**

كما بتاريخ 2021/09/16م

ان الملكية غير المباشرة للسيد  /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد ناتجة عن ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة الخليج
للتدريب والتعليم.
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3رؤية الشركة

أن تكون الخيار األول للعميل خالل رحلته في البحث عن المعرفة والخيار األول للصفوف التعليمية الـ  12في المملكة باإلضافة إلى قيادة قطاع خدمات
إسناد األعمال على المستوى الوطني واإلقليمي.
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3رسالة الشركة

المساهمة في وضع األسس لتطوير الموارد البشرية واألعمال من خالل الخبرة الدولية لتطوير المجتمع بما يتالئم مع نظرته المحلية.
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3استراتيجية الشركة

في قطاع التدريب:
yعودة األعمال إلى طبيعتها تدريجياً بعد التأكد من زوال جائحة كورونا وتأثيراتها
yالتركيز على النمو المربح
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في قطاع التعليم:
yتعزيز الجودة التعليمية من خالل جذب أفضل الكوادر التعليمية والمحافظة عليها
yزيادة الطاقة االستيعابية للطالب من خالل بناء المدارس و/أو االستحواذ على مدارس
yزيادة الحصة السوقية من خالل استقطاب المزيد من الطالب
yالمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات التي تديرها
yتفعيل المنصات االلكترونية بشكل متميز لخدمة الطالب وأولياء األمور

في قطاع مراكز االتصال:
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yوضع مقاييس عالية الجودة من خالل إنجاز إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية للمعايير التقنية وأمن المعلومات (أيزو )27001
وتطبيق واعتماد المعايير المعتمدة ألمن المعلومات وإنجاز الحصول على شهادات المطابقة من الجهات ذات الصلة (شهادة مطابقة معايير
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،شهادة مطابقة معايير البنك المركزي السعودي ،وشهادة مطابقة معايير شركة أرامكو)
yتفعيل أحدث منهجيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات وأنظمة مراكز االتصال وتطوير سبل منهجيات تفعيلها

3قيم الشركة

yأخالقيات المهنة في شتى النواحي :الثقة والجودة واألمانة
yالحماس المتوثب :التحفيز والقيادة والتمكين
yالروح اإليجابية كمصدر للحفز واإللهام
yالعمل بروح الفريق الواحد :مهمة مشتركة وتواصل فعال واحترام متبادل ورعاية واهتمام
yااللتزام :اإلخالص والوفاء
yالعميل :التعامل مع العميل كشريك
yالعمل :التفكير والتصرف َك ُم ّ
الك ال كموظفين ،البحث عن فرص لتطوير الشركة وتنميتها
yالسالمة للموظفين والمتدربين
yالمسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع وفي مجال الحفاظ على البيئة

3نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

yفريق إداري ذو خبرة ومهارة
تركز الشركة على استقطاب الخبرات والكفاءات العالية التي تمكنها من تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها.
لدى الشركة فريق إداري يتمتع بخبرات واسعة محلية وعالمية في قطاعات التدريب والتعليم ومراكز االتصال .حيث يتكون فريق قطاع التدريب من مدربين
ومهندسين متفرغين كل واحد متخصص في مجاله ،ويتكون فريق قطاع التعليم من معلمين ومعلمات بأعلى المؤهالت العلمية والعملية لغتهم األم اللغة
اإلنجليزية ،ويتكون فريق قطاع مراكز االتصال من كوادر وطنية مؤهلة وطموحة.
كما وأن وجود أعضاء مجلس إدارة ذوي خبرة واسعة في إدارة األعمال والتعليم والتدريب وتقنية المعلومات والشركات المدرجة يمنح الشركة القدرة على
االستفادة من الخبرات المتنوعة في قطاع التعليم والمجاالت اإلدارية والتشغيلية والحوكمة.
yنطاق واسع من الخدمات
تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل ثالثة قطاعات:
yقطاع التدريب الذي يشمل الحاسب اآللي واللغة والتدريب اإلداري والتدريب المالي والتدريب المهني والتدريب البحري.
yقطاع التعليم الذي يشمل الروضات والمدارس والمشاريع الجامعية.
 yقطاع مراكز االتصال الذي يشمل استشارات ومعايير جودة أداء مراكز االتصال ،وخدمات تشغيل وإدارة مركز االتصال (داخلياً وخارجياً)،
وخدمات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية واإلنابة لخدمات اإلشراف ومتابعة وتقييم أداء القوى العاملة البشرية ومراكز االتصال.
yالقدرة على بناء العالمات التجارية واالستحواذ عليها
أثبتت الشركة قدرتها على بناء عالمات تجارية ذات سمعة قوية ومقدرتها على دمج مختلف العالمات التجارية من خالل ابرام عقود امتياز مع شركات
عالمية.
قامت الشركة ببناء قوة االسم والعالمة التجارية لـ «مدارس رواد الخليج العالمية» .باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة بإبرام عقود امتياز مع عدد من
الشركات العالمية من بينها شركة نيوهورايزون األمريكية ،وشركة دايركت إنجلش الـبريطانية ،وشركة فورميال آيه الفرنسية ونجحت في دمج هذه
العالمات التجارية الرائدة تحت مظلة الشركة.

21

yاسم ذو مكانة مرموقة في قطاع التدريب
اكتسبت الشركة على مدى السنوات الماضية اسماً مرموقاً في قطاع التدريب منذ تأسيسها في العام 1993م .بدأت الشركة في التدريب على تقنية
المعلومات وتم إضافة الخدمات األخرى لمواكبة حاجة السوق المحلي وتقديم أحدث الحلول والخدمات.
yنمط تعليمي متميز
ّ
توفر الشركة نمط «فريد» من التعليم يُركز على تنمية شخصية الطالب وبناء مهاراتهم القيادية ،وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم ،باإلضافة إلى خلق
الشغف للتعلم والمشاركة الفعالة في المجتمع؛ وذلك من خالل طرق التعليم الحديثة من فصول بأفضل التقنيات ،واألدوات والوسائل التعليمية التي تواكب
المستجدات العصرية من تعليم إلكتروني ،وسبورات ذكية تفاعلية ،تزيد من اندفاع الطالب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح حول العالم من حولنا.
yشركة رائدة في مجال تقديم خدمات مراكز االتصال في المملكة
تعد الشركة األكبر واألكثر تطوراً في المملكة في مجال تقديم خدمات مراكز االتصال في كافة مجاالت خدمات العمالء والدعم الفني والتسويق وفق
أحدث المفاهيم والمعايير العالمية ،كما تعد الشركة األكثر تفوقاً وتميزاً في مجال تقديم خدمات حلول تعهيد األعمال باإلنابة واستقطاب الكفاءات الفنية
والتقنية والتشغيلية بمختلف التخصصات باإلضافة لحلول تأسيس وتشغيل مراكز االتصال في كافة مجاالت التعامالت الحكومية والخدمية وخدمات
العمالء والدعم الفني والتسويق والمبيعات وفق أحدث المعايير العالمية.
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3هيكل المجموعة

يتكون الهيكل التنظيمي للمجموعة من عدة أقسام تغطي معاهدها ومراكزها التعليمية في شتى مناطق المملكة باإلضافة إلى امتالك حصص سيطرة في
عدد من الشركات التابعة في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وعدد من االستثمارات األخرى.
يوضح الشكل التالي هيكل المجموعة كما بتاريخ هذه النشرة:
الشكل رقم  :1هيكل المجموعة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻣﺎرات

ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

أﻛﺎدﳝﻴﺔ
أون ﻻﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪاول
٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺑﺰﻳﻼ
ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
٪٦٠

ﺷﺮﻛﺔ
ﻟﻴﻨﺠﻴﻮﻓﻮن ﻟﻴﻤﺘﺪ
٪١٠٠

ﻧﻴﻮﻫﻮراﻳﺰون
٪١٤٫٧

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
٪٥٧

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷرض اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
٪٨٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ
ﻛﻮﰲ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ
٪٦١
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اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
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3أنشطة شركة الخليج للتدريب والتعليم

بحسب المادة الثالثة من النظام األساسي للشركة فإن أغراض الشركة المرخص بها محددة على النحو التالي:
 1التدريب في مجال االلكترونية والحاسب اآللي والتدريب بجميع أنواعه 2تدريس اللغة اإلنجليزية والبرامج التعليمية 3إقامة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة العامة والتسويق والدورات اإلدارية والمحاسبية واالجتماعية وغيرها 4الصيانة والتشغيل 5إقامة وإنشاء وإدارة المدارس األهلية واألجنبية لجميع المراحل التعليمية 6تطوير وتصنيع وتشغيل وصيانة اإللكترونيات وتركيب الشبكات والبنية التحتية وبرمجيات الحاسب اآللي واالعداد الفني وكافة األعمال األخرىذات الصلة
 7إقامة وإنشاء وإدارة مراكز االتصال والدعم الفني واألعمال اإللكترونية والتسويق للغير والتسويق عبر الهاتف 8تقديم الحلول التطويرية والتشغيلية لخدمات العمالء والدعم الفني في معالجة الشكاوى 9امتالك األراضي لصالح الشركة إلقامة المشاريع المتعلقة بأغراض الشركة (مدارس ومراكز ومعاهد تعليمية ونوادي رياضية)	10-الحصول على الوكاالت التجارية وتشغيل وإدارة المرافق العامة ومكاتب التوظيف في الداخل
	11-إقامة وإنشاء وإدارة محالت ودور القهوة والكافيتريات واستيراد البن ومنتجات القهوة
	12-إقامة وإنشاء وإدارة المعاهد والمراكز واألندية الرياضية
	13-ممارسة النقل المدرسي
	14-إقامة وإنشاء وإدارة المراكز النسائية والتجميل
	15-تشغيل القوى العاملة
	16-تشغيل المرافق الصحية
	17-إقامة وإنشاء وإدارة معاهد الشراكات االستراتيجية
	18-االستشارات األخرى في األعمال والخدمات اإلدارية والتخطيط والمعلومات اإلدارية
	19-العالقات العامة وإدارة مواقع التواصل االجتماعي وتقديم خدمات التسويق اإللكتروني
وبحسب المادة الرابعة من النظام األساسي للشركة ،يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط اال يقل رأس
المال عن خمسة مليون ( )5,000,000ريال سعودي ،كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها
أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها أو تشتريها أو المتاجرة فيها
داخل وخارج المملكة 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.
وتمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل عدة قطاعات :قطاع التدريب ،قطاع التعليم ،وقطاع مراكز االتصال .هذا وتؤكد الشركة بعدم وجود نية أو
توجه إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاطها القائم.

النشاط األول :قطاع التدريب
من اهم الخدمات التي تقوم بها شركة الخليج للتدريب والتعليم هو خدمة التدريب بكافة مجاالته (الحاسب اآللي ،اللغة ،التدريب اإلداري والمالي )...من
ال من الشركات وما يزيد عن  52,000عمي ً
خالل مراكزها الـ  68المنتشرة في المملكة العربية السعودية .حيث تخدم الشركة سنو ًيا أكثر من  2,500عمي ً
ال
من األفراد .كما يوجد لدى الشركة ما يزيد عن  30حليف من كبريات الشركات والمؤسسات والجهات وبيوت الخبرة في مجال التدريب والتعليم وتمتاز بـ
 4حقوق امتياز دولية لشركات دولية في مجال التدريب والتعليم وهي كالتالي:
yنيوهورايزون
yدايركت إنجلش
yفورميال آيه
yجرينبيريز
ويجدر الذكر أن الشركة تمارس نشاط التدريب أيضاً خارج المملكة من خالل شركاتها التابعة في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجمهورية مصر
العربية والمملكة المتحدة (فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 2-9-3الشركات التابعة» من هذا القسم).
وقد مثل قطاع التدريب  %34.1و %32.2و %24.2من إجمالي إيرادات المجموعة عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
ويجدر الذكر أن بسبب جائحة كورونا توقفت أنشطة الشركة في قطاع التدريب بالكامل من 2020/03/11م بنا ًء على القرار الحكومي بإغالق المنشآت
التعليمية والتدريب وبحسب التعميم الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى 2020/08/16م في حين تجهيز كافة فرق العمل والتحول
الكامل إلى نظام التدريب عن بعد .وعليه فقد انخفضت إجمالي إيرادات المجموعة من قطاع التدريب في عام 2020م بنسبة  %31.5مقارنة مع عام
2019م.
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الحاسب اآللي
في عام 1992م قامت الشركة بتأسيس معهد الخليج للعلوم التطبيقية في مدينة الرياض ،لتقديم دورات تدريبية في مجال الحاسب اآللي .وفي عام
1993م ،حصلت الشركة على امتياز مراكز نيوهورايزون لتدريب الكمبيوتر في المملكة (والشرق األوسط) والتي أصبحت اآلن من أكبر مراكز تدريب على
مستوى المملكة .لدى الشركة  21مركز تدريب حاسب آلي في المملكة كما في  31ديسمبر 2020م تحت اسم «مراكز نيوهورايزون» يعمل فيها مدربين
ومهندسين متفرغين معظمهم مؤهلون ومعتمدون من قبل كبرى الشركات المصدرة للبرامج مثل مايكروسوفت ،وأوراكل ،وسيسكو ،وغيرها .وتقدم مراكز
نيوهورايزون جميع دورات الحاسب اآللي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك من خالل الحلول التدريبية المبتكرة التي تمكن مديري التدريب
بالشركات من إدارة برامج التدريب لموظفيهم بسهولة ويسر.
يجدر الذكر أن الشركة تملك  %14.7من شركة نيوهوريزنز في الواليات المتحدة (فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 3-9-3االستثمارات» من هذا القسم).
كما وتقوم الشركة بنشاط تدريب الحاسب اآللي في كل من اإلمارات من خالل شركتها التابعة «شركة مجموعة األرض السريعة» ومصر من خالل شركتها
التابعة «شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات» (فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 2-9-3الشركات التابعة» من هذا القسم).

اللغة
استجابة لحاجة السوق المحلي للقوى العاملة السعودية سوا ًء من اإلناث أو الذكور القادرين على التحدث باللغة اإلنجليزية لخدمة مختلف القطاعات
االقتصادية ،حصلت الشركة في آواخر عام 1998م على امتياز مراكز دايركت إنجلش لتعليم اللغة اإلنجليزية في المملكة (والشرق األوسط) .تعمل دايركت
إنجلش تحت إشراف وزارة التعليم ،ولديها فريق من المدرسين والمؤهلين ذوي الخبرات والمتخصصين في تعليم اللغة اإلنجليزية والذين تم اختيارهم
بعناية ووفق منهجية معينة تتناسب مع تطلعات واحتياجات العمالء .ويتواجد فريق خدمة عمالء متميز يعمل مع الفريق األكاديمي يدًا بيد تدعمه تجهيزات
عالية األداء وعلى أعلى مستوى .بلغ عدد مراكز دايركت إنجلش في المملكة  21مركز كما في  31ديسمبر 2020م.
يجدر الذكر أن الشركة تملك  %100من شركة ليجيوفون ليمتد في المملكة المتحدة (فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 2-9-3الشركات التابعة» من هذا
القسم) الشركة األم لمراكز دايركت إنجلش.
كما وتقوم الشركة بنشاط تدريب اللغة في مصر من خالل شركتها التابعة «شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات» (فض ً
ال راجع القسم الفرعي 2-9-3
«الشركات التابعة» من هذا القسم).

التدريب اإلداري والمالي
في عام 2010م أنشأت الشركة مراكز تدريب إداري ومالي بأسمى التقنيات تحت اسم مراكز نيودايمنشن .انطلقت مراكز نيودايمنشن للتدريب اإلداري،
وقدمت خبراتها في التدريب اإلداري المتخصص ضمن رسالة واضحة تهدف إلى العمل على نقل أحدث التجارب اإلدارية الدولية إلى السوق المحلي
والعربي برؤيته المحلية .تقدم حلول نيودايمنشن للتدريب اإلداري ،برامج تدريبية وحلقات عمل إدارية متخصصة ومتنوعة في مجاالت تنمية المهارات
والقدرات اإلدارية والفنية والشهادات المهنية اإلدارية والمالية االحترافية .بلغ عدد مراكز نيودايمنشن للتدريب اإلداري في المملكة  21مركز كما في 31
ديسمبر 2020م.
كما وتقوم الشركة بنشاط تدريب اإلداري والمالي في اإلمارات من خالل شركتها التابعة «أكاديمية أون الين للتداول» و»الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل
الرقمية» و»شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست» (فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 2-9-3الشركات التابعة» من هذا القسم).

قطاعات التدريب األخرى
تشمل قطاعات التدريب األخرى:
yالتدريب المهني للسيدات في مجال قص الشعر وفن المكياج
في عام 2009م حصلت الشركة على امتياز أكاديمية فورميال آيه الفرنسية في المملكة (والشرق األوسط) .تتخصص أكاديمية فورميال آيه الفرنسية في
تقديم برامج التدريب المهني للسيدات في مجال قص الشعر وفن المكياج ،وذلك وفق نظام أكاديميات فورميال آيه الفرنسية المتخصصة حول العالم.
لدى الشركة  5مراكز فورميال آيه في المملكة كما في  31ديسمبر 2020م.
yالتدريب البحري
تقدم الشركة التدريب البحري على شكل دورة في البحار ودورة أخرى في الميكانيكا البحرية ،واضعين باالعتبار تدريبات ودورات السالمة البحرية والتي
ترتبط تمام االرتباط بالتدريب البحري ،وهي عبارة عن أربع دورات يجب على أي متدرب أن يجتازها قبل أن يصعد على السفينة وهي :دورة اإلسعافات
األولية ،ودورة البقاء على قيد الحياة في البحر ،ودورة إطفاء الحرائق والتعامل معها ،ودورة تحديد المسؤوليات والتعامل معها ،إضافة إلى تدريبات الخروج
من الطائرة تحت الماء ،وهي عبارة عن دورة يحتاجها كل من يستخدم الطيران لألغراض النفطية حيث يتعلم فيها كيف يتم التعامل مع الحوادث وكيفية
التعامل مع الطائرة عند سقوطها ،وتعتبر هذه الدورة حتمية لكل من يستخدم الطيران.
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yالصالونات والمراكز الرياضية النسائية
تمارس الشركة نشاط تشغيل المراكز الرياضية والصالونات النسائية من خالل مؤسسة فردية باسم السيدة  /ترايسي لين راي كارسن (فض ً
ال راجع
القسم الفرعي « 2-2-2-9قطاع التدريب» من القسم « 9المعلومات القانونية») .لدى الشركة  5مراكز رياضة في المملكة كما في  31ديسمبر 2020م.
ويتم شمل هذا النشاط تحت قطاع التدريب.
yجرينبيريز
في عام 2013م حصلت الشركة على امتياز جرينبيريز األمريكية في المملكة وهي متخصصة بتقديم القهوة والشاي والعديد من أصناف المخبوزات .لدى
الشركة مركز واحد لجرينبيريز في المملكة كما في  31ديسمبر 2020م .ويتم شمل هذا النشاط تحت قطاع التدريب.

النشاط الثاني :قطاع التعليم
ينقسم قطاع التعليم إلى قسمين :المدارس والروضات والمشاريع الجامعية.
وقد مثل قطاع التعليم  %24.1و %25.6و %28.0من إجمالي إيرادات المجموعة عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.

المدارس والروضات
ان مدارس وروضات رواد الخليج العالمية هي عضو مجموعة الخليج للتدريب والتعليم ومعتمدة من منظمة « »Cogniaاألمريكية .تقدم مدارس رواد الخليج
العالمية فرصاً تعليمية واعدة لطالب وطالبات المملكة العربية السعودية من المواطنين واألجانب ،وتعتمد على معلمين ومعلمات لغتهم األم هي اللغة
اإلنجليزية .يوجد  6فروع للمدارس والروضات بالرياض وجدة والدمام ،وتتكون المدارس من قسمين منفصلين للبنين والبنات ،كما تتضمن المدارس مباني
تعليمية حديثة تخلق بيئة تحفيزية للطالب والطالبات على التعلم.
مدارس وروضات رواد الخليج:
yمدارس رواد الخليج العالمية (الدمام) تم افتتاحها عام 2010م ولديها فرع للبنات وفرع للبنين بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي  2,100طالب.
yمدارس رواد الخليج األهلية (الدمام) (سابقاً مدارس اإلشراق) والتي تم استئجارها عام 2016م ولديها فرع للبنات بطاقة استيعابية تصل إلى
حوالي  700طالبة.
yمدارس رواد الخليج العالمية (الرياض) تم افتتاحها عام 2015م ولديها فرع للبنات وفرع للبنين باإلضافة إلى فرع للتربية الخاصة بطاقة
استيعابية تصل إلى حوالي  2,800طالب.
yمدارس رواد الخليج العالمية (جدة) تم افتتاحها عام 2018م ولديها فرع للبنات وفرع للبنين بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي  2,500طالب.
yروضة براعم رواد الخليج العالمية (الرياض) تم افتتاحها عام 2014م بطاقة استيعابية تصل إلى  250طالب.
yروضة براعم رواد الخليج العالمية (الظهران) تم افتتاحها عام 2015م بطاقة استيعابية تصل إلى  450طالب.
ويجدر الذكر أن في ديسمبر 2019م ،قامت الشركة ببيع كل من مدارس رواد الخليج العالمية (الدمام) ومدارس رواد الخليج العالمية (الرياض) ومدارس
براعم رواد الخليج العالمية (الرياض) إلى صندوق الراجحي ريت وإعادة استئجارها لمدة  15سنة.
كما ويجدر الذكر ان بتاريخ 2021/08/29م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء  %60من حصص شركة مدارس الرقي األهلية ،على أن يتم التوسع
ببناء مجمع للبنات ومجمع للبنين .كما وتعتزم الشركة شراء مدارس لتلبية أهدافها التوسعية (فض ً
ال راجع القسم « 6استخدام متحصالت الطرح»).

المشاريع الجامعية
لدى الشركة كادر متكامل إلدارة المشاريع الجامعية يمتاز بأعلى المؤهالت العلمية والعملية وقادر على تلبية متطلبات واحتياجات المشاريع العاجلة
وبصورة احترافية ومتقنة .قامت الشركة بتقديم خدمات توظيف وتوفير أكثر من  1,470مدرس ومدرسة لغة إنجليزية ( )Nativesببرامج سنوات تحضيرية
بالجامعات السعودية ،باإلضافة إلى تقديم خدمات توظيف وتوفير أكثر من  1,820معلم ومعلمة باختصاصات متعددة (اللغة اإلنجليزية ،والحاسب اآللي،
والعلوم الطبيعية ،والفيزياء ،ومهارات االتصال ،والرياضيات) من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه لبرامج السنوات التحضيرية بالجامعات السعودية
لتغطية جميع المهارات المطلوبة في هذه البرامج.

النشاط الثالث :قطاع مراكز االتصال
أسست الشركة عام 2006م مراكز اتصال باسم سمارت لينك .تتخصص سمارت لينك بتقديم حلول شاملة لخدمات مراكز االتصال المتكاملة (شاملة
خدمات مراكز االتصال المزودة داخلياً أو خارجياً باإلنابة عن العميل) وحلول تأسيس وتوريد وتركيب وتشغيل وإدارة ومراقبة وضبط أداء مراكز االتصال
للدعم الفني والمساندة وخدمات المستفيدين الحديثة وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة .وتندرج تحت خدمات سمارت لينك أيضاً تقديم
حلول وخدمات دعم األعمال باإلنابة والتشغيل من خالل توفير الكوادر البشرية بمختلف المتخصصات (تقنية المعلومات ،المبيعات والتسويق ،اإلدارات
المختلفة ،خدمات العمالء ومراكز االتصال).
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وكما في  31ديسمبر 2020م ،تتوزع مقرات عمليات سمارت لينك على المدن الرئيسية الثالثة في المملكة (الرياض ،جدة ،والدمام) باإلضافة إلى موقع
إضافي إقليمي في مصر.
وقد مثل قطاع مراكز االتصال  %41.8و %42.2و %47.8من إجمالي إيرادات المجموعة عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
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3الشركات التابعة

يوضح الجدول التالي الشركات التابعة لشركة الخليج للتدريب والتعليم:
 10:مقر لودجالشركات التابعة

رأس المال
كما في  31ديسمبر 2020م

نسبة
الملكية

النشاط الرئيسي

مكان التأسيس

1

أكاديمية أون الين للتداول

 1,000,000درهم

%100

تدريب مالي

اإلمارات

2

الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية

 2,500,000درهم

%100

تدريب إداري

اإلمارات

3

شركة مجموعة األرض السريعة

 100,000درهم

%80

تدريب الحاسب اآللي

اإلمارات

4

شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست

 2,500,000درهم

%61

تدريب إداري

اإلمارات

5

شركة جوبزيال لإلستشارات العامة

 250,000جنيه

%60

استشارات وتوظيف

مصر

6

شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات

 6,000,000جنيه

%57

تدريب اللغة والموارد البشرية والحاسب اآللي

مصر

7

شركة لينجيوفون ليمتد

 1,606,639استرليني

%100

تدريب اللغة

المملكة المتحدة

اسم الشركة التابعة

وللمزيد من المعلومات عن الشركات التابعة فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 4-9الشركات التابعة» من القسم « 9المعلومات القانونية».
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3االستثمارات

تملك الشركة حصة  %14.7في شركة نيوهورايزون في الواليات المتحدة ،وهي شركة متخصصة في تدريب الحاسب اآللي يبلغ رأس مالها كما في 31
ديسمبر 2020م  31.4مليون دوالر أمريكي.
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3انقطاع األعمال

بخالف ما ورد في القسم الفرعي « 1-9-3أنشطة شركة الخليج للتدريب والتعليم» من هذا القسم ،عن انقطاع أعمال قطاع التدريب من 2020/03/11م
إلى 2020/08/16م بسبب جائحة كورونا ،لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي
خالل االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
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4الموظفون-1

4برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج
أسهم حقوق أولوية

ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها حتى تاريخ هذه النشرة.

-2

4ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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5المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة-1

5مقدمة

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م .وهي تستند وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م ،واإليضاحات المرفقة بها (يشار إليها فيما يلي بـ «القوائم المالية»).
تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لمبدأ
االستمرارية.
تم تدقيق القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م من قبل مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه ،في
حين تم تدقيق القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم .وتصدر الشركة قوائمها بالريال
السعودي.
المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها .تم استخدام أرقام قائمة المركز المالي المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م ،كما هي مصنفة في القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وقد تم استخدام أرقام الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية للسنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م كما هي مصنفة في القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وقد تم استخدام أرقام
الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م كما هي مصنفة في القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م.

-2

5إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حسب علمهم واعتقادهم بما يلي:
yأنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وأدائها المالي في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات
أو مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة.
yأن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة ،مقتبسة دون تغيير جوهري من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م .وأن هذه البيانات تم إعدادها على أساس موحد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لمبدأ االستمرارية.
yباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي « 6-9القروض والتسهيالت االئتمانية» من القسم « 9المعلومات القانونية» والقسم الفرعي
« 3-8-5المطلوبات» من هذا القسم ،ليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أي قروض ،سواء مضمونة بضمان شخصي ،أو
مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن ،بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية ،وااللتزامات تحت القبول وائتمان القبول
والتزامات الشراء التأجيري.
yال يوجد على رأس مال الشركة أو شركاتها التابعة أي حق خيار كما بتاريخ هذه النشرة.
yلدى الشركة الموارد المالية الكافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لمدة  12شهراً تلي مباشرة تاريخ نشرة اإلصدار.
yباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم « 2عوامل المخاطرة» ،ال توجد أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط
قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي للشركة أو للشركات التابعة.
yال توجد معلومات عن أية سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري،
مباشرة أو غير مباشرة على عمليات الشركة أو الشركات التابعة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم « 2عوامل المخاطرة».
yباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي « 8-5قائمة المركز المالي» من هذا القسم ،ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على
ممتلكات الشركة أو الشركات التابعة كما بتاريخ هذه النشرة.
yباستثناء ما تم اإلفصاح عنه القسم الفرعي « 7-5قائمة الدخل» من هذا القسم ،لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري على الوضع المالي والتجاري
للشركة أو للشركات التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة
إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
yأنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس
أي من تلك الدفعات أو المنافع خالل
اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على ّ
السنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية.
yال تملك الشركة أو شركاتها التابعة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يكون من الصعب التحقق
من قيمتها والتي قد تؤثر تأثيراً كبيراً على تقييم الوضع المالي للشركة.
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5مؤشرات األداء الرئيسية

يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 11:مقر لودجمؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(أالف الرياالت)

2018م

2019م

2020م

معدل نمو اإليرادات

%

%13.0

%7.7

%8.9-

معدل نمو صافي الربح

%

%36.7-

%86.8

%82.8-

هامش مجمل الربح

%

%19.7

%15.9

%13.2

هامش الربح التشغيلي

%

%7.2

%2.4

%0.6

هامش الربح الصافي

%

%4.3

%7.4

%1.4

الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة

x

0.9

1.2

1.3

معدل السيولة

x

0.8

1.2

1.2

الموجودات غير المتداولة /المطلوبات غير المتداولة

x

3.1

2.0

1.9

إجمالي الموجودات  /إجمالي المطلوبات

x

1.7

1.6

1.7

المطلوبات  /حقوق الملكية

x

1.5

1.7

1.5

العائد على األصول

%

%2.5

%3.9

%0.7

العائد على حقوق الملكية

%

%6.4

%10.5

%1.8

المصدر :الشركة
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5أسس اإلعداد

أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لمبدأ االستمرارية.

أسس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة ،قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة ،قائمة
التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ،حيث تشتمل
على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة لها.
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة ،تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في العوائد المختلفة نتيجة مشاركتها
بالشركة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من تاريخ من خالل تحكمها بالشركة ،يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ سيطرة المجموعة على
الشركات التابعة ولحين تاريخ التوقف عن ممارسة تلك السيطرة.
يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم تعديل السياسات
المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة .تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية
لنفس فترات التقرير.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،اتخذت اإلدارة أحكاما وتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات
وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها تلك
الموضحة في القوائم المالية السنوية األخيرة.
معلومات حول األحكام الهامة للتقدير وعدم التأكد واألحكام في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثير كبير على المبالغ المعترف بها في القوائم
المالية.
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دمج األعمال
تقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة .يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المحددة
التي تم االستحواذ عليها .تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة عن صافي قيمة الموجودات المحددة
والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة .تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ
عليها في تاريخ االستحواذ ،يتم عرض الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المسيطر عليها من قبل المجموعة بشكل منفصل في قائمة
األرباح أو الخسائر الموحدة وفي حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة.

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة األم.
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5المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  1يناير 2020م والموضحة أدناه ولكن ليس لها أثر
جوهري على القوائم المالية للشركة.
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2020م:

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )3تعريف النشاط التجاري
يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري .وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ،يعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي معقد جدًا ،ويؤدي
إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )8بشأن تعريف الجوهري
هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (« )1عرض القوائم المالية» ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم (« ،)8السياسات المحاسبية والتغيرات في
التقديرات واألخطاء المحاسبية» والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى:
 1استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي؛ 2توضيح شرح تعريف إرشادي؛3 -إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1حول المعلومات الغير جوهرية.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار الدولي

للتقرير المالي رقم ( )7إصالح مؤشر سعر الفائدة

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القياسي .تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على أن إصالح سعر
الفائدة السائد بين البنوك ال ينبغي عموما أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي االستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة
الربح والخسارة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )16عقود اإليجار» استجابة لتأثيرات كوفيد19-

على المستأجرين

اعتبارا من  1يونيو 2020م ،تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لتوفير وسيلة عملية للمستأجرين الذين يحسبون امتيازات االيجار التي تنشأ
كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد 19-وفقط في حال استيفاء جميع الشروط اآلتية:
 أأن يؤدي التغيير في دفعات اإليجار إلى عوض مع ّدل لعقد اإليجار يماثل إلى حد كبير عوض عقد اإليجار قبل التغيير مباشرة ،أو أقل منه؛ بأن يؤثر أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المستحقة ابتداء ،في أو قبل  30يونيو 2021م؛ و تأال يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.قد يتم احتساب امتيازات اإليجار التي تستوفي هذه المعايير وفقا للشروط العملية ،مما يعني أن المستأجر ال يحتاج إلى تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار
يستوفي تعريف تعديل اإليجار .يطبق المستأجرون متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقارير المالية  16في حساب االمتياز.
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المعيار الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن لم
تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
yتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « ،1عرض القوائم المالية» على تصنيف المطلوبات
توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم »،1عرض القوائم المالية» ،على أن المطلوبات يتم تصنيفها على أنها متداولة أو غير
متداولة ،اعتمادا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال،
استالم تنازل أو اخالل بتعهد) .يوضح التعديل أيضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  1عندما يشير إلى «تسوية» التزام
yتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3ومعايير المحاسبية الدولية رقم  16و37
yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 3اندماج األعمال» تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3لإلطار المفاهيمي للتقارير
المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال.
yيحظر معيار المحاسبة الدولي رقم « ،16الممتلكات واآلالت والمعدات« على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ
المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه .بدال عن ذلك ،سوف تعترف الشركة بعائدات
المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
yيحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم « ،37المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة» التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا
كان العقد سيتسبب في خسارة.
yالتعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2018م2020-م)
هذه التعديالت هي سارية المفعول في أو بعد  1يناير 2021م.
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yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « ،9األدوات المالية» يوضح الرسوم التي تضمنها الشركة عند إجراء «اختبار »%10من أجل تقييم ما إذا كان
سيتم إلغاء االعتراف بمطلوب مالي.
yالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم « ،16عقود اإليجار» ،إزالة احتمال حدوث التباس فيما يتعلق بحوافز اإليجار من خالل تعديل المثال
التوضيحي  13المصاحب للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16

5ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م مع السياسات المحاسبية المطبقة في
القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

المعلومات القطاعية
تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال المجموعة والتي اعتمدتها إدارة المجموعة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها ولتماشيها مع
طرق إعداد التقارير الداخلية.
تشتمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة وفق أسس معقولة.
تتكون المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

1الحاسب اآللييخدم قطاعي األفراد والشركات ،ويشتمل قطاع األفراد على دورات الحاسب اآللي والتي تتراوح مدتها من ثالثة أشهر إلى دبلومات السنتين ،أما قطاع
الشركات فيشمل جميع الدورات المتقدمة في الشبكات والبرمجة وتطبيقات الحاسب اآللي .تعتمد هذه البرامج على منهجية وأنظمة شركة نيوهورايزون
للحساب اآللي العالمية والتي تمتلك المجموعة حقوق امتيازها في الشرق األوسط.

2اللغةيشتمل على برامج التدريب في اللغة اإلنجليزية وهي مقسمة على ست مستويات وتقدم هذه البرامج على فترات من شهرين إلى أربعة عشر شهر .تعتمد
هذه البرامج على منهجية أنظمة شركة دايركت إنجليش العالمية للغة اإلنجليزية والتي تمتلك المجموعة حقوق امتيازها بالشرق األوسط.

3المشاريع التعليميةيشمل هذا القطاع المشاريع التعليمية المتعلقة بالجامعات ووزارة التربية والتعليم بما في ذلك تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات السعودية
ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادر األكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم الشركة بإدارة هذه
الموارد البشرية للجماعات.
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4التدريب اإلداري والمالييهدف قطاع التدريب اإلداري والمالي إلى تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات واألساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكلة لهم وتحسين
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ،ويشمل ذلك الدورات التطويرية في اإلدارة والقيادة وتداول األسهم وغيرها وبالتالي رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية من
خالل اعتمادات من شركات عالمية.

5مراكز االتصاليقدم هذا القطاع خدمات إدارة وتشغيل مراكز خدمات العمالء عبر الهاتف لعدد من الشركات والهيئات.

6المدارسيمثل هذا القطاع إنشاء وإدارة المدارس التعليمية الخاصة (بنين/بنات) داخل المملكة العربية السعودية.

اإليرادات
تنشأ اإليرادات بشكل رئيسي من تقديم الدورات التدريبية ،الرسوم المدرسية ،مراكز خدمات االتصال والمشاريع التعليمية المتعلقة بالجامعات.
تنتقل السيطرة على الخدمات المقدمة إلى العميل على مدى زمني ،وتفي المجموعة بالتزام األداء ويتم االعتراف باإليرادات على مدى فترة من الزمن
حيث يتلقى العميل ويستهلك مزايا التزام األداء للمجموعة في نفس الوقت الذي تقدم فيه المجموعة الخدمة والذي يتم قبوله من العميل.
تتبع المجموعة الخطوات الخمسة لالعتراف باإليرادات:
-

1تحديد العقد مع العميل؛
2تحديد التزامات األداء؛
3سعر المعاملة أو الصفقة؛
4توزيع أو تخصيص سعر المعاملة أو الصفقة إلى التزام األداء؛ و
5االعتراف باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء.

تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض بالموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة هذه الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال واعداد األصل لالستخدام
المستهدف أو البيع ،وتدرج تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها ويتم االعتراف بها ضمن تكاليف التمويل.

الموجودات غير الملموسة (باستثناء الشهرة)
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند االثبات االولي بالتكلفة ،بعد االثبات االولي ،يتم اثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المتحققة داخليا ،باستثناء تكاليف التطوير
المرسملة ،وتظهر كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل الفترة التي تتكبد فيها ،يتم تقييم االعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
وتصنف اما باعتبارها محددة او غير محددة.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها للتحقق من االنخفاض في قيمتها
عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعرض هذه الموجودات النخفاض في قيمتها ،ويتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير
الملموسة ذات االعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر انتاجي محدد ،وانما يتم اختبارها سنويا للتأكد من وجود أي انخفاض في قيمتها ،وذلك اما
بشكل فردي او على مستوى وحدة توليد النقد ،يتم مراجعة العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا للتأكد فيما اذا كان للعمر اإلنتاجي ما يؤيده ،وفي حالة
عدم وجود ذلك ،يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد بأثر مستقبلي.
تقاس األرباح والخسائر الناتجة عن التوقف عن اثبات الموجودات غير الملموسة وذلك كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل،
ويتم اثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن اثبات األصل.
تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة او
طريقة اإلطفاء ،حسبما يقتضي الحال ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية ،ويتم اثبات مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها
عمر محدد في قائمة الربح او الخسارة الموحدة ضمن فئة المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

الشهرة
تمثل الشهرة المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة عن دمج االعمال التي لم يتم تحديدها بشكل فردي ،ويتم االعتراف بها بشكل منفصل ،يتم تسجيل
الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة.
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ممتلكات والمعدات
yاألراضي
تدرج األراضي المحتفظ بها لالستخدام في اإلنتاج او المستخدمة ألغراض إدارية بالتكلفة ،وال يتم استهالك األراضي نظرا لعدم وجود عمر انتاجي
محدد لها.
yالمباني واألثاث والمعدات األخرى
يتم إثبات جميع الموجودات األخرى عند االثبات األولي بتكلفة االقتناء ،بما في ذلك أية تكاليف مباشرة منسوبة لجلب الموجودات إلى الموقع والحالة
الالزمة لتمكينها من العمل بالطريقة التي تنشدها إدارة المجموعة ،يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة إن وجدت.
يتم االعتراف باالستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة بالتكلفة ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة للمباني واألثاث
والمعدات األخرى .وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة التي سيتم استهالكها:
					
yمباني
			
yأثاث ومعدات مكتبية وعدد
			
yتحسينات مباني مستأجرة
				
yسيارات

 50-15سنة
 9-4سنوات
 15او مدة عقد االيجار ايهما اقل
 7سنوات

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات بالفرق بين متحصالت االستبعاد وصافي القيمة الدفترية للموجودات
ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن اإليرادات األخرى أو المصروفات األخرى.

المخزون
يتكون المخزون بشكل رئيسي من الكتب والمناهج الدراسية والتي يتم توزيعها خالل الدورات التدريبية ،يتم تقييم المخزون بالتكلفة او صافي القيمة
القابلة للتحقق ،ايهما اقل ،وتحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح .صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في دورة االعمال االعتيادية
ناقصا أي مصروفات بيع.

النقد وما في حكمه
يشمل انقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب ،إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة االجل ذات السيولة العالية التي تبلغ
فترات استحقاقها ثالثة أشهر او اقل من تاريخ الشراء والتي تكون جاهزة للتحويل الي مبالغ نقدية والتي يكون تعرضها لمخاطر التغير في القيمة غير
جوهري.

األدوات المالية
yاالثبات وإلغاء االثبات
يتم اثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في االحكام التعاقدية لهذه األدوات.
تقوم المجموعة باستبعاد الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل او عندما تقوم بتحويل الموجودات المالية وعلى
نحو فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكية الموجودات إلى طرف آخر .يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزامات الشركة او الغائها او
انتهاء صالحيتها.
yالتصنيف والقياس األولي للموجودات المالية
باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام والتي يتم قياسها بسعر المعاملة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،15يتم قياس
جميع الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضاف اليها تكاليف المعاملة (ان وجدت).
يتم تصنيف الموجودات المالية خالف تلك المصنفة كأدوات تحوط إلى الفئات التالية:
yالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم تحديد التصنيف من خالل:
yنموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات المالية
yخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية
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يتم عرض جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية المعترف بها في الربح او الخسارة ضمن تكاليف التمويل او إيرادات التمويل او
البنود المالية األخرى ،باستثناء انخفاض قيمة األصول المالية األخرى التي يتم عرضها ضمن مصروفات أخرى.
yالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة اذا استوفت الشروط التالية (ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة):
yيتم االحتفاظ بها ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل تدفقاتها التعاقدية.
yتؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى ظهور تدفقات نقدية تتمثل فقط في مدفوعات راس المال والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير مهم .يندرج
النقد ما في حكمه والذمم المدينة التجارية ومعظم الذمم المدينة األخرى ضمن هذه الفئة من األدوات المالية وكذلك السندات المدرجة التي تم تصنيفها
سابقا على انها محتفظ بها حتى االستحقاق بموجب معيار المحاسبة الدولي .39
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج عمل مختلف بخالف «محتفظ به للتحصيل» او «محتفظ به للتحصيل والبيع» بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة .عالوة على ذلك ،بغض النظر عن الموجودات المالية لنموذج االعمال التي ال تكون تدفقاتها النقدية التعاقدية تتمثل في مدفوعات
األصل والفوائد يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
في السنة الحالية ،تم تحديد القيمة العادلة بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9والذي ال يسمح للقياس بالتكلفة.
يتم قياس األصول في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح او الخسائر في الربح او الخسارة .يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية في
هذه الفئة بالرجوع إلى معامالت السوق النشطة او باستخدام تقنية التقييم حيث ال يوجد سوق نشط.
yالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت األصول الشروط التالية:
yيتم االحتفاظ بها وفقا لنموذج عمل يهدف إلى «االحتفاظ بتحصيل» التدفقات النقدية المرتبطة بها وبيعها ،و
yتؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى ظهور تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات األصل والفوائد.
سيتم إعادة تصنيف أي مكاسب أو خسائر معترف بها في الدخل الشامل االخر عند استبعاد الموجودات.
yانخفاض قيمة الموجودات المالية
تستخدم متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية  9المزيد من المعلومات المستقبلية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة « -نموذج
الخسارة االئتمانية المتوقعة» .يحل هذا محل معيار المحاسبة الدولي « 39نموذج الخسارة المتكبدة» .تشتمل األدوات ضمن نطاق المتطلبات الجديدة على
القروض واألصول المالية األخرى من نوع الديون التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمدينين التجاريين
وأصول العقود المعترف بها والمقيسة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  15والتزامات القروض وبعض عقود الضمان المالي (للمصدر) التي ال
تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
لم يعد االعتراف بخسائر االئتمان يعتمد على قيام المجموعة أوال بتحديد حدث خسارة االئتمان .بدال من ذلك ،تنظر المجموعة في مجموعة أوسع
من المعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بما في ذلك األحداث الماضية ،والظروف الحالية ،والتنبؤات المعقولة
والمدعومة التي تؤثر على إمكانية التحصيل المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.
في تطبيق هذا النهج التطلعي ،يتم التمييز بين:
yاألدوات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ االعتراف االولي أو ذات مخاطر االئتمان المنخفضة («المرحلة األولى») و
yاألدوات المالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ االعتراف االولي والتي لم تكن مخاطر االئتمان منخفضة («المرحلة .)»2
ستغطي «المرحلة  »3األصول المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.
يتم االعتراف بـ «خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا» للفئة األولى بينما يتم االعتراف بـ «خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة» للفئة الثانية.
يتم تحديد قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل تقدير مرجح باحتمالية لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
yالذمم المدينة التجارية واألخرى
تستخدم المجموعة المنهج المبسط في المحاسبة عن الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى وتسجيل مخصص الخسارة كخسائر ائتمانية
متوقعة على مدى الحياة .هذا هو التعثر المتوقع في التدفقات النقدية التعاقدية ،مع االخذ في االعتبار احتمال التخلف عن السداد في أي وقت خالل عمر
األداة المالية .عند االحتساب ،تستخدم المجموعة خبرتها التاريخية ومؤشراتها الخارجية ومعلوماتها المستقبلية لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
باستخدام مصفوفة مخصصات.
تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية على أساس جماعي حيث أنها تمتلك خصائص مخاطر ائتمان مشتركة تم تصنيفها على
أساس األيام الماضية المستحقة.
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yتصنيف وقياس المطلوبات المالية
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة السحب على المكشوف والقروض والذمم التجارية الدائنة األخرى والتزامات اإليجار.
يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وعند االنقضاء ،يتم تعديلها لتكاليف المعاملة ما لم تقم المجموعة بتعيين التزام مالي بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة.
بعد ذلك ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء المشتقات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ،والتي يتم إدراجها الحقا بالقيمة العادلة مع تحقيق مكاسب او خسائر في الربح أو الخسارة (بخالف األدوات المالية المشتقة
التي تم تصنيفها كأدوات التحوط).
يتم تضمين جميع الرسوم المتعلقة بالفائدة ،واذا امكن ،التغييرات في القيمة العادلة لألداة والتي يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة ضمن تكاليف التمويل
او إيرادات التمويل.

حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح
yرأس المال
يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها .يتكون رأس المال الشركة من  45مليون سهم كما في  31ديسمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م:
 45مليون سهم) بقيمة إسمية  10ريال سعودي للحصة الواحدة.
yاحتياطي نظامي
وفقاً لنظام الشركات في المملكة ،يجب على الشركة أن تجنب ما نسبته  %10من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي
 %30من رأس المال.
yاحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
يستخدم احتياطي ترجمة العمالت األجنبية لتحويل نتائج الشركات التابعة األجنبية للشركة األم إلى عملة التقارير الخاصة بها ،حيث تعتبر جزء أساسي
من عملية توحيد القوائم المالية.
yأرباح مبقاة
تتضمن األرباح المبقاة جميع األرباح المحتفظ بها للسنة الحالية والسنوات السابقة.
yتوزيعات األرباح
يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين في الشركة األم كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع ،وطبقا لنظام الشركات في المملكة
العربية السعودية ،تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين ،ويتم خصم المبلغ الذي تم توزيعه مباشرة من حقوق
الملكية واالعتراف به كمطلوبات.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية ،إن وجدت ،بالقيمة العادلة للموجودات المراد توزيعها وبتم إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية.
عند توزيع الموجودات غير النقدية يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

مكافأة نهاية خدمة الموظفين
إن نظام مكافأة نهاية خدمة الموظفين محدد ومتوافق مع أنظمة العمل والع ّمال في المملكة العربية السعودية بنا ًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.
ال يتم تمويل خطط مكافأة نهاية الخدمة .وبالتالي ،فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة
الوحدة اإلضافية المقدرة .التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو كل سنة من سنوات
الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت
الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة .تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في
قائمة الدخل الشامل اآلخر.
يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها ،مباشرة في
الدخل الشامل اآلخر .ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة في الفترة التي تحدث فيها.
يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.
تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة ،كما هو موضح في نظام العمل في
المملكة العربية السعودية.
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المخصصات ،الموجودات والمطلوبات المحتملة
يتم االعتراف بمخصصات الضمان والنزاعات القانونية والعقود وغيرها من المطالبات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو استنتاجي
نتيجة لحدث سابق ،ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة من المجموعة ويمكن تقدير المبالغ بشكل موثوق به ،وقد يكون
توقيت أو مقدار التدفق الخارج غير مؤكد.
تم قياس المخصصات بالمصروفات المقدرة الالزمة لتسوية االلتزام الحالي ،بنا ًء على األدلة األكثر موثوقية المتوفرة في تاريخ التقرير ،بما في ذلك
المخاطر والشكوك المرتبطة بااللتزام الحالي.
عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة ،يتم تحديد احتمال الحاجة إلى تدفق موارد اقتصادية صادرة في التسوية من خالل النظر في فئة
االلتزامات ككل.
يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية ،أي تعويض تقوم المجموعة بتحصيله فعليا من طرف ثالث فيما
يتعلق بااللتزام يتم االعتراف به كأصل منفصل .ومع ذلك ،ال يجوز أن يتجاوز هذا األصل مبلغ المخصص ذو الصلة.
ال يتم االعتراف بأي التزام إذا كان تدفق الموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتمل ،ويتم عرض مثل هذه الحاالت كالتزامات طارئة ما
لم يكن التدفق الصادر للموارد االقتصادية بعيد.

الزكاة وضريبة الدخل
يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يتم تسجيل أية تعديالت تنتج عن الربط النهائي
للزكاة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم استالم الربط النهائي فيها ،حيث يتم حينئذ تسوية المخصص.
تجنب الشركات التابعة في الخارج مخصص لقاء االلتزامات الضريبية ،ان وجدت ،طبقا ألنظمة البلدان التي تعمل فيها ،يحمل مخصص الزكاة وضريبة
الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

معامالت وأرصدة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت (سعر الصرف
الفوري) .يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية
بالعمالت األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية السنة ضمن الربح أو الخسارة.
البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية ال يتم إعادة تحويلها في نهاية السنة (يتم تحويلها على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك
المعامالت) ،باستثناء البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها على أساس أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه
تحديد القيمة العادلة.

حق استخدام األصول والتزامات تأجير
قامت الشركة باالعتراف بموجودات ومطلوبات لعقود إيجاراتها التشغيلية لألراضي .يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل .يتم تحميل
تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة االيجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.
يتم استهالك حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار ،أيهما أقصر ،على أساس القسط الثابت .يتم مبدئيا قياس الموجودات
والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية.
 1يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:	-مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار،
	-أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز ايجار مستلمة،
	-أي تكاليف مباشرة مبدئية ،و
	-تكاليف التجديد.
ً
	-يتم القياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم.
 2تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:	-الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة،
	-دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل،
	-المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية،
	-سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار،
	-دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لهذا الخيار.
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يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة للحصول
على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصيرة االجل وايجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة الربح
أو الخسارة .عقود االيجار قصيرة االجل هي عقود ايجار ذات فترة ايجار مدتها  12شهراً او اقل او إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة.
يتم إعادة التفاوض على شروط عقود االيجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واالحكام المختلفة .ال تفرض اتفاقيات عقود
االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد ال يتم استخدامها كضمان ألغراض االقتراض عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار
جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصاديا لممارسة خيار التمديد ،او عدم ممارسة خيار االنهاء .يتم تضمين خيارات التمديد فقط في مدة
عقد اإليجار إذا كان عقد االيجار مؤكداً إلى حد ما .عند تحديد مدة عقد االيجار ،تأخذ اإلدارة عموماً في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات
التأجير التاريخية وتكاليف توقف األعمال المطلوبة الستبدال األصل المؤجر.

أحكام اإلدارة الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
عند إعداد القوائم المالية الموحدة تقوم اإلدارة بعدد من األحكام والتقديرات واالفتراضات حول االعتراف بالموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف
وقياسها.
فيما يلي معلومات حول التقديرات واالفتراضات التي قد يكون لها األثر األكبر على االعتراف بالموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف وقياسها.
وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات:
yمخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
يستند تقدير اإلدارة لمكافأة نهاية الخدمة على عدد من االفتراضات األساسية الهامة مثل توقع زيادة الراتب المستقبلي ومعدل الخصم المستخدم لتحويل
القيم المستقبلية ،قد يؤثر التغيير في هذه االفتراضات بشكل كبير على مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمصروفات.
yالمخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ويمكن قياس تكاليف سدادها بشكل موثوق به،
ويحتمل ظهور حاجة منافع اقتصادية خارجة لسداد االلتزام.
yالعمر اإلنتاجي للموجودات القابلة لالستهالك
تقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل تقرير مالي على أساس االستخدام المتوقع للموجودات،
يعود عدم اليقين في هذه التقديرات إلى التقادم التكنولوجي الذي قد يغ ّير المنفعة من الموجودات.
yانخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي على ان المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ
المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية .ان الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل ،وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة
المالية ،والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية .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.
yانخفاض الموجودات غير المالية والشهرة
ً
عند تقييم االنخفاض في القيمة ،تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل أو وحدة توليد نقدية بناءا على التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة واستخدام سعر الفائدة لتخفيضها ،عدم اليقين في هذه التقديرات يعود إلى االفتراضات حول نتائج األعمال المستقبلية وتحديد معدل خصم
مناسب.
yمخصص المخزون
تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لمخزون الراكد وبطيء الحركة ،وتستند تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في الوقت
الذي يتم فيه التقديرات وتكوين المخصص للمخزون بطيء الحركة والراكد.
yدمج األعمال
تقوم اإلدارة باستخدام أساليب التقييم عند تحديد القيم العادلة لموجودات ومطلوبات معينة المقتناة من دمج األعمال ،على وجه التحديد ،تعتمد القيمة
العادلة للمقابل المحتمل على نتائج العديد من المتغيرات بما في ذلك الربحية المستقبلية لالستحواذ.
yقياس القيمة العادلة
تقوم اإلدارة باستخدام تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية (عندما ال تتوفر أسعار السوق النشطة) ،ويتضمن ذلك وضع تقديرات
وافتراضات تتفق مع كيفية تسعير المشاركين في السوق لألداة ،وتستند اإلدارة إلى افتراضها على القوائم القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ولكن هذا ليس
متوفر دائماً ،وفي تلك الحالة تستخدم اإلدارة أفضل المعلومات المتاحة ،وقد تختلف القيم العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في
معاملة تجارية في تاريخ التقرير.
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yتصنيف االستثمارات
عند اقتناء استثمار ما ،يجب على اإلدارة أن تقرر إذا كان من المراد تصنيفه كـ «مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة» أو «متاحة للبيع» أو
«قروض وسلف» .وإلجراء ذلك ،تنظر اإلدارة في الغرض الرئيسي الذي اشتريت من اجله والكيفية التي تنوي إدارتها فيها ،واإلبالغ عن أدائها ،ويحدد هذا
القرار فيما إذا كان من الواجب قياسها الحقاً بالتكلفة أو القيمة العادلة وفيما إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية يتم التصريح عنها
في قائمة األرباح أو الخسائر أو مباشرة ضمن حقوق الملكية.
yمقاصة األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإثبات المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق
قانوني في إجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها وهناك نية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

الرأي المتحفظ للمحاسب القانوني
تضمن تقرير المحاسب القانوني التحفظ التالي:

القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (قوائم مالية موحدة):
لم يتم تزويدنا بالقيمة العادلة لالستثمارات البالغة  15.6مليون ريال سعودي والتي تم تسجيلها كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في  31ديسمبر 2020م ،ونتيجة لذلك لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تسويات تتعلق
ببند االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر بقائمة المركز المالي والبنود التي تشكل قوائم الدخل الشامل والتغير في
حقوق المساهمين الموحدة.

أمر آخر:
تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م من قبل محاسب قانوني آخر والذي أصدر تقرير برأي غير معدل
في تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ  25مارس 2020م.

الفترة الالحقة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م:
تم تزويد المراجع الخارجي بالمتطلبات المتعلقة بالتحفظ أعاله الخاص باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر كما في  31ديسمبر 2020م.

القوائم المالية للفترة المنتهية في  31مارس 2021م (قوائم مالية موحدة مختصرة):
ال يوجد أي تحفظات أو لفت انتباه في القوائم المالية الموحدة المختصرة المعتمدة بتاريخ  11شوال 1442هـ (الموافق  23مايو 2021م).

تصحيح أخطاء في القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
خالل عام 2020م ،اكتشفت اإلدارة وجود أخطاء محاسبية تتعلق بسنوات سابقة تتمثل فيما يلي:
yوجود فروقات جوهرية نتجت عن تسجيل حقوق استخدام األصول والتزامات التأجير بشكل خاطئ عند تطبيق معيار الدولي رقم « 16عقود
اإليجار» ألول مرة بأثر رجعي ،مما ترتب عليه تعديل على حقوق استخدام األصول والتزامات اإليجار واألرباح الناتجة عن البيع وإعادة
االستئجار لبعض األصول خالل عام 2019م ،واألرباح المبقاة.
yضمن المصاريف المدفوعة مقدماً ،يوجد مبالغ باألرصدة االفتتاحية ال تخص سنة 2020م وانما تخص سنوات سابقة لم يتم تحميلها على
قوائم الدخل الشامل لهذه السنوات ،مما ترتب عليه تعديل في األرصدة االفتتاحية للمصاريف المدفوعة مقدماً ورصيد األرباح المبقاة.
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5قائمة الدخل

-7

يعرض الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 12:مقر لودجقائمة الدخل

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

802,517

864,191

787,329

%7.7

%8.9-

%1.0-

()644,717

()727,016

()683,728

%12.8

%6.0-

%3.0

مجمل الربح

157,800

137,175

103,600

%13.1-

%24.5-

%19.0-

مصاريف بيع وتسويق

()41,640

()44,740

()44,004

%7.4

%1.6-

%2.8

مصاريف عمومية وإدارية

()50,100

()50,660

()50,885

%1.1

%0.4

%0.8

انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

()8,506

()21,240

()4,248

%149.7

%80.0-

%29.3-

الربح من العمليات الرئيسية

57,554

20,535

4,464

%64.3-

%78.3-

%72.2-

انخفاض قيمة الشهرة

()704

()204

-

%71.0-

%100.0-

%100.0-

()26,704

()27,938

()14,637

%4.6

%47.6-

%26.0-

إيرادات أخرى ،صافي

5,519

74,446

23,220

%1249.0

%68.8-

%105.1

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

35,664

66,839

13,046

%87.4

%80.5-

%39.5-

زكاة وضريبة دخل

()1,318

()2,675

()1,984

%103.0

%25.9-

%22.7

صافي ربح السنة

34,347

64,163

11,063

%86.8

%82.8-

%43.2-

صافي ربح السنة العائد إلى
مساهمي الشركة األم

32,358

59,360

10,742

%83.4

%81.9-

%42.4-

صافي ربح السنة العائد إلى حقوق
غير المسيطرين

1,989

4,804

320

%141.5

%93.3-

%59.9-

اإليرادات
تكلفة اإليرادات

تكاليف التمويل

الدخل الشامل اآلخر
()2,649

()1,657

871

إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

171

17,782

2,741

خسارة اكتوارية من إعادة قياس
مكافأة نهاية الخدمة

()1,349

()6,316

()5,632

إجمالي الربح والدخل الشامل اآلخر

30,520

73,972

9,042

مكاسب غير محققة من استثمار في
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

المصدر :القوائم المالية والشركة

اإليرادات
ترتبط إيرادات المجموعة التي سجلتها بين عام 2018م وعام 2020م بثالثة قطاعات :قطاع التدريب ،قطاع التعليم ،وقطاع مراكز االتصال .ويعتبر قطاع
مراكز االتصال قطاع األعمال الرئيسي للمجموعة حيث ساهم بمعدل  %43.9من إجمالي اإليرادات بين عام 2018م وعام 2020م ،يليه قطاعي التدريب
والتعليم بمعدالت  %30.2و ،%25.9على التوالي.
لدى المجموعة حصص سيطرة في  7شركات خارج المملكة .تمثل إيرادات الشركات التابعة معدل  %8.5من إجمالي اإليرادات بين عام 2018م وعام
2020م ،بينما تمثل إيرادات شركة الخليج للتدريب والتعليم الجزء األكبر بمعدل  %91.5من إجمالي اإليرادات بين عام 2018م وعام 2020م.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %7.7عام 2019م لتصل إلى  864.2مليون ريال سعودي مقارنة مع  802.5مليون ريال سعودي عام 2018م ،ويعود ذلك أساسياً
للنمو في قطاعي مراكز االتصال والتعليم بنسبة  %8.9و ،%14.2على التوالي.
انخفضت اإليرادات بنسبة  %8.9عام 2020م لتصل إلى  787.3مليون ريال سعودي مدفوع ًة بالتراجع في قطاع التدريب بنسبة  %31.5وذلك بسبب توقف
أعمال الشركة من 2020/03/11م إلى 2020/08/16م نتيجة جائحة كورونا ،قابله جزئياً ارتفاع بنسبة  %3.1في قطاع مراكز االتصال.
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تكلفة اإليرادات
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %12.8عام 2019م لتصل إلى  727.0مليون ريال سعودي مقارنة مع  644.7مليون ريال سعودي عام 2018م تماشياً مع
ارتفاع رواتب موظفي قطاع التدريب والتعليم ومراكز االتصال بنسبة  %14.3نتيجة زيادة عدد الموظفين .وقد انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة %6.0
عام 2020م لتصل إلى  683.7مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض الرواتب بنسبة  %7.5نتيجة الدعم الحكومي التي حصلت عليه الشركة بما يخص
رواتب الموظفين أثر جائحة كورونا.

مجمل الربح
تراجع مجمل الربح بنسبة  %13.1عام 2019م ليصل إلى  137.2مليون ريال سعودي مقارنة مع  157.8مليون ريال سعودي عام 2018م نتيجة ارتفاع
تكلفة اإليرادات بمقدار  82.3مليون ريال سعودي مقارنة مع ارتفاع في اإليرادات بمقدار  61.7مليون ريال سعودي فقط .كما وتراجع مجمل الربح
بنسبة  %24.5عام 2020م ليصل إلى  103.6مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض اإليرادات بمقدار  76.9مليون ريال سعودي بينما انخفضت تكلفة
اإليرادات بمقدار  43.3مليون ريال سعودي فقط.

مصاريف بيع وتسويق
ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %7.4عام 2019م لتصل إلى  44.7مليون ريال سعودي مقارنة مع  41.6مليون ريال سعودي ويعود ذلك أساسياً
إلى ارتفاع تكاليف موظفي فريق التسويق والبيع بنسبة  %7.4خالل العام نتيجة لجهود الشركة المستمرة لتعزيز هيكلية الشركة من زيادة في عدد
الموظفين إلى جانب زيادة في الرواتب والمكافآت .وقد انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %1.6عام 2020م لتصل إلى  44.0مليون ريال سعودي
ويعود ذلك أساسياً إلى انخفاض مصاريف اإلعالنات ،حيث أوقفت الشركة بلكامل اإلعالنات في الربع الثاني من عام 2020م إثر جائحة كورونا.

مصاريف عمومية وإدارية
تشمل المصاريف العمومية واإلدارية أساسياً تكاليف موظفي اإلدارة العامة وموظفي الشركات التابعة باإلضافة إلى مصاريف إيجارات العقارات المستأجرة
الخاصة باألقسام اإلدارية وأتعاب مهنية واستشارات واستهالك الممتلكات والمباني والمعادات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %1.1و %0.4لتصل إلى  50.7مليون ريال سعودي عام 2019م وإلى  50.9مليون ريال سعودي عام 2020م،
على التوالي ،نتيجة االرتفاع في االستهالك الذي قابله جزئياً انخفاض في تكاليف الموظفين.

الربح من العمليات الرئيسية
تراجع الربح من العمليات الرئيسية من  57.6مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  20.5مليون ريال سعودي عام 2019م نتيجة تراجع مجمل الربح خالل
هذه الفترة باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية العائد أساسياً إلى ارتفاع الخسائر المتوقعة من ذمم المدينة التجارية المحملة خالل السنة .وقد
انخفض الربح من العمليات الرئيسية إلى  4.5مليون ريال سعودي عام 2020م نتيجة التراجع في مجمل الربح.

تكاليف التمويل
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %4.6عام 2019م لتصل إلى  27.9مليون ريال سعودي مقارنة مع  26.7مليون ريال سعودي عام 2018م ،ويعزى ذلك بشكل
رئيسي إلى زيادة رصيد القروض القصيرة األجل .انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %47.6لتصل إلى  14.6مليون ريال سعودي عام 2020م تماشياً مع
انخفاض رصيد القروض القصيرة األجل.

صافي إيرادات أخرى
ارتفع صافي اإليرادات األخرى من  5.5مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  74.4مليون ريال سعودي عام 2019م نتيجة تسجيل أرباح بيع ممتلكات
ومعدات بقيمة  68.6مليون ريال سعودي نتيجة بيع ثالثة مدارس في ديسمبر 2019م إلى صندوق الراجحي ريت والتي تم استئجارها لمدة  15سنة بموجب
عقد أيجار سنوي قدره  36.8مليون ريال سعودي ،مع زيادة اإليجارالسنوي بنسبة  %7.5كل خمس سنوات .وقد انخفضت صافي اإليرادات األخرى إلى
 23.2مليون ريال سعودي عام 2020م حيث لم يتم بيع أي ممتلكات ومعدات خالل العام.

الربح قبل الزكاة وضريبة دخل
ارتفع الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل من  35.7مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  66.8مليون ريال سعودي ،ويعود ذلك إلى ارتفاع اإليرادات األخرى.
وقد تراجع الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى  13.0مليون ريال سعودي عام 2020م تماشياً مع التراجع في العمليات الرئيسية باإلضافة إلى عدم
تسجيل أي أرباح من بيع ممتلكات ومعدات خالل العام.
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زكاة وضريبة دخل
بلغت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل  1.3مليون ريال سعودي و 2.7مليون ريال سعودي و 2.0مليون ريال سعودي عام 2018م و2019م و2020م ،على
التوالي ،بالتناسب مع الوعاء الزكوي لهذه السنوات.

صافي ربح السنة
ارتفع صافي ربح السنة من  34.3مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  64.2مليون ريال سعودي عام 2019م ،ويعود ذلك أساسياً إلى أرباح بيع المدارس
الثالثة خالل عام 2019م .وقد تراجع صافي ربح السنة ليصل إلى  11.1مليون ريال سعودي عام 2020م نتيجة تراجع أعمال المجموعة والذي يعود بشكل
أساسي إلى توقف األعمال في قطاع التدريب نتيجة جائحة كورونا.

الدخل الشامل اآلخر
حققت المجموعة إجمالي دخل شامل يبلغ  30.5مليون ريال سعودي عام 2018م أي بانخفاض قدره  3.8مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح السنة،
نتيجة تسجيل خسائر احتياطي ترجمة عمالت أجنبية وخسائر اكتوارية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .وحققت المجموعة إجمالي دخل
شامل يبلغ  74.0مليون ريال سعودي عام 2019م أي بارتفاع قدره  9.8مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح السنة ،نتيجة تسجيل مكاسب غير
محققة من استثمار في أدوات حقوق الملكية ،قابلته جزئياً خسائر اكتوارية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وخسائر احتياطي ترجمة
عمالت أجنبية .وقد حققت المجموعة إجمالي دخل شامل بلغ  9.0مليون ريال سعودي عام 2020م أي بانخفاض قدره  2.0مليون ريال سعودي مقارنة
مع صافي ربح السنة ،نتيجة تسجيل خسائر اكتوارية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،قابلته جزئياً مكاسب غير محققة من استثمار في
أدوات حقوق الملكية.

اإليرادات
يعرض الجدول التالي اإليرادات حسب كل قطاع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 13:مقر لودجاإليرادات حسب القطاع
(أالف الرياالت)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

التدريب

273,978

278,251

190,587

%1.6

%31.5-

%16.6-

التعليم

193,416

220,946

220,488

%14.2

%0.2-

%6.8

مراكز االتصال

335,123

364,994

376,253

%8.9

%3.1

%6.0

اإليرادات

802,517

864,191

787,329

%7.7

%8.9-

%1.0-

القطاع

النسبة من اجمالي اإليرادات
التدريب

%34.1

%32.2

%24.2

التعليم

%24.1

%25.6

%28.0

مراكز االتصال

%41.8

%42.2

%47.8

اإليرادات

%100.0

%100.0

%100.0

المصدر :القوائم المالية والشركة

ترتبط إيرادات المجموعة التي سجلتها بين عام 2018م وعام 2020م بثالثة قطاعات :قطاع التدريب ،قطاع التعليم ،وقطاع مراكز االتصال ،حيث تتركز
على الشركات واألفراد ،غير أنّ أغلبية اإليرادات تتعلق بعمالء من الشركات التي مثلت معدل  %70.0من إجمالي اإليرادات خالل هذه الفترة .وتتعلق
اإليرادات من األفراد أساسياً بقطاعي التعليم والتدريب.
يعتبر قطاع مراكز االتصال قطاع األعمال الرئيسي للمجموعة حيث ساهم بمعدل  %43.9من إجمالي اإليرادات بين عام 2018م وعام 2020م ،يليه قطاعي
التدريب والتعليم بمعدالت  %30.2و ،%25.9على التوالي.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %7.7عام 2019م لتصل إلى  864.2مليون ريال سعودي مقارنة مع  802.5مليون ريال سعودي عام 2018م ،ويعود ذلك أساسياً
للنمو في قطاعي مراكز االتصال والتعليم بنسبة  %8.9و ،%14.2على التوالي.
انخفضت اإليرادات بنسبة  %8.9عام 2020م لتصل إلى  787.3مليون ريال سعودي مدفوع ًة بالتراجع في قطاع التدريب بنسبة  ،%31.5قابله جزئياً
ارتفاع بنسبة  %3.1في قطاع مراكز االتصال.
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قطاع التدريب
يعرض الجدول التالي اإليرادات من قطاع التدريب للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 14:مقر لودجإيرادات قطاع التدريب

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

الحاسب اآللي

106,562

131,427

91,823

%23.3

%30.1-

%7.2-

اللغة

69,105

64,621

49,533

%6.5-

%23.3-

%15.3-

التدريب اإلداري والمالي

98,311

82,203

49,231

%16.4-

%40.1-

%29.2-

إيرادات قطاع التدريب

273,978

278,251

190,587

%1.6

%31.5-

%16.6-

المصدر :القوائم المالية والشركة

يشمل قطاع التدريب أساسياً الحاسب اآللي الذي مثل معدل  %44.4من إجمالي إيرادات قطاع التدريب بين عام 2018م وعام 2020م ،يليه التدريب
اإلداري والمالي بمعدل  %30.9واللغة بمعدل  %24.7من إجمالي إيرادات قطاع التدريب بين عام 2018م وعام 2020م.
ارتفعت اإليرادات في قطاع التدريب بنسبة  %1.6عام 2019م لتصل إلى  278.3مليون ريال سعودي مقارنة مع  274.0مليون ريال سعودي عام 2018م
نتيجة ارتفاع بنسبة  %23.3في إيرادات تدريب الحاسب اآللي قابله جزئياً انخفاض بنسبة  %16.4في إيرادات التدريب اإلداري والمالي.
تراجعت اإليرادات في قطاع التدريب بنسبة  %31.5عام 2020م لتصل إلى  190.6مليون ريال سعودي حيث توقفت أعمال المجموعة في هذا القطاع من
2020/03/11م حتى 2020/08/16م أثر جائحة كورونا.
ويجدر الذكر أن قطاعات التدريب األخرى التي تشمل التدريب المهني للسيدات والتدريب البحري والصالونات والمراكز الرياضية النسائية تم شملها
تحت قطاع التدريب اإلداري المالي ،اما جرينبيريز فتم شملها مع تدريب الحاسب اآللي .ويجدر الذكر إن قطاعات التدريب األخرى تمثل نسبة ضئيلة
من إيرادات الشركة.

قطاع التعليم
يعرض الجدول التالي اإليرادات من قطاع التعليم للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 15:مقر لودجإيرادات قطاع التعليم

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

الجامعات

84,653

93,861

92,326

%10.9

%1.6-

%4.4

المدارس

108,763

127,085

128,162

%16.8

%0.8

%8.6

إيرادات قطاع التعليم

193,416

220,946

220,488

%14.2

%0.2-

%6.8

المصدر :القوائم المالية والشركة

يشمل قطاع التعليم المدارس والمشاريع الجامعية والتي مثلت معدل  %57.3و %42.7من إجمالي إيرادات قطاع التعليم بين عام 2018م وعام 2020م،
على التوالي.
ارتفعت اإليرادات في قطاع التعليم بنسبة  %14.2عام 2019م لتصل إلى  221.0مليون ريال سعودي مقارنة مع  193.4مليون ريال سعودي عام 2018م
نتيجة ارتفاع بنسبة  %16.8في إيرادات المدارس يعود إلى افتتاح مدارس رواد الخليج العالمية في جدة باإلضافة إلى ارتفاع بنسبة  %10.9في المشاريع
الجامعية في المسار الطبيعي لألعمال.
لم تسجل اإليرادات في قطاع التعليم أي تغيير جوهري بين عامي 2019م و2020م.

42

قطاع مراكز االتصال
إن قطاع مراكز االتصال هو أكبر قطاع مساهم في إجمالي إيرادات المجموعة ،حيث م ّثل  %41.8و %42.2و %47.8من إجمالي إيرادات المجموعة عام
2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
ارتفعت اإليرادات في قطاع مراكز االتصال من  335.1مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  365.0مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم إلى 376.3
مليون ريال سعودي عام 2020م في المسار الطبيعي لألعمال وتعود إلى األعمال الناشئة من العمالء الجدد والقائمين.
يعرض الجدول التالي اإليرادات من كل من الشركة وشركاتها التابعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2020م.
 16:مقر لودجاإليرادات من كل من الشركة وشركاتها التابعة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

شركة الخليج للتدريب والتعليم

728,264

772,330

745,076

%6.1

%3.5-

%1.1

الشركات التابعة

74,252

91,861

42,253

%23.7

%54.0-

%24.6-

شركة مجموعة األرض السريعة
(اإلمارات)

13,383

12,694

6,071

%5.2-

%52.2-

%32.7-

أكاديمية أون الين للتداول (اإلمارات)

14,924

12,799

5,034

%14.2-

%60.7-

%41.9-

الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل
الرقمية (اإلمارات)

84

120

192

%42.8

%59.8

%51.1

شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست
(اإلمارات)

30,279

47,484

19,576

%56.8

%58.8-

%19.6-

شركة الخليج للتدريب وتقنية
المعلومات (مصر)

4,409

5,215

4,316

%18.3

%17.2-

%1.1-

شركة جوبزيال لالستشارات
العامة(مصر)

1,184

579

116

%51.1-

%80.0-

%68.7-

شركة لينجيوفون ليمتد (المملكة
المتحدة)

9,988

12,970

6,948

%29.9

%46.4-

%16.6-

اإليرادات

802,517

864,191

787,329

%7.7

%8.9-

%1.0-

الشركات

النسبة من اجمالي اإليرادات
شركة الخليج للتدريب والتعليم

%90.7

%89.4

%94.6

الشركات التابعة

%9.3

%10.6

%5.4

المصدر :الشركة

لدى المجموعة حصص سيطرة في  7شركات خارج المملكة (فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 2-9-3الشركات التابعة» من القسم « 3خلفية عن الشركة
وطبيعة أعمالها») .وقد مثلت إيرادات الشركات التابعة  %9.3و %10.6و %5.4من إجمالي اإليرادات كما في عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
مثلت ايرادات شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست الجزء األكبر من إيرادات الشركات التابعة بمعدل  %46.7من إجمالي إيرادات الشركات التابعة بين عام
2018م وعام 2020م ،تليه أكاديمية أون الين للتداول وشركة مجموعة األرض السريعة بمعدل  %15.7و ،%15.4على التوالي.
وقد ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة  %23.7عام 2019م لتصل إلى  91.9مليون ريال سعودي مقارنة مع  74.3مليون ريال سعودي عام 2018م
مدفوعة بارتفاع بمقدار  17.6مليون ريال سعودي في إيرادات شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست تماشياً مع ارتفاع مبيعاتها خالل العام .وقد انخفضت
إيرادات الشركات التابعة بنسبة  %54.0عام 2020م لتصل إلى  42.3مليون ريال سعودي متأثرة بجائحة كورونا.
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تكلفة اإليرادات
يعرض الجدول التالي تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 17:مقر لودجتكلفة اإليرادات

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

رواتب

483,538

552,732

511,133

%14.3

%7.5-

%2.8

إستهالك

22,565

21,810

22,012

%3.3-

%0.9

%1.2-

إيجارات

70,919

79,972

80,210

%12.8

%0.3

%6.3

مصاريف مكتبية

19,342

21,810

20,762

%12.8

%4.8-

%3.6

مصاريف الخدمات واالتصاالت

17,730

21,611

21,362

%21.9

%1.2-

%9.8

أخرى

30,624

29,081

28,249

%5.0-

%2.9-

%4.0-

تكلفة اإليرادات

644,717

727,016

683,728

%12.8

%6.0-

%3.0

النسبة من اجمالي تكلفة اإليرادات
رواتب

%75.0

%76.0

%74.8

إستهالك

%3.5

%3.0

%3.2

إيجارات

%11.0

%11.0

%11.7

مصاريف مكتبية

%3.0

%3.0

%3.0

مصاريف الخدمات واالتصاالت

%2.8

%3.0

%3.1

أخرى

%4.8

%4.0

%4.1

تكلفة اإليرادات

%100

%100

%100

المصدر :الشركة

تعود تكلفة اإليرادات أساسياً إلى شركة الخليج للتدريب والتعليم حيث مثلت تكلفة إيرادات الشركات التابعة  %5.4و %5.9و %2.9من إجمالي تكلفة
اإليرادات كما في عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
تتألف تكلفة اإليرادات بشكل رئيسي من الرواتب التي شكلت  %75.0و %76.0و %74.8من إجمالي تكلفة اإليرادات عام 2018م و2019م و2020م ،على
التوالي ،وعليه فقد تراوح التغيير في تكلفة اإليرادات تماشياً مع التغيير في الرواتب.
ترتبط الرواتب هذه أساسياً برواتب موظفي القطاعات الثالثة ،قطاع التدريب وقطاع التعليم وقطاع مراكز االتصال .ارتفعت هذه الرواتب بنسبة %14.3
عام 2019م لتصل إلى  552.7مليون ريال سعودي مقارنة مع  483.5مليون ريال سعودي عام 2018م نتيجة زيادة عدد الموظفين .وقد انخفضت الرواتب
بنسبة  %7.5لتصل إلى  511.1مليون ريال سعودي عام 2020م نتيجة الدعم الحكومي التي حصلت عليه الشركة بما يخص رواتب الموظفين أثر جائحة
كورونا.
يرتبط االستهالك أساسياً بإلكترونيات قطاعي مراكز التدريب ومراكز االتصال باإلضافة إلى مصاريف تحسينات المباني .ولم يكن هناك أي تغيير
جوهري في االستهالك بين عام 2018م وعام 2020م.
تشمل اإليجارات ،إيجارات مراكز االتصال ومراكز التدريب باإلضافة إلى سكن موظفي قطاع التعليم.
يتم تكبد المصاريف المكتبية ومصاريف الخدمات واالتصاالت في سياق األعمال االعتيادية للشركة.
تشمل تكلفة اإليرادات األخرى الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بقطاعي التدريب والتعليم.

مجمل الربح
تراجع مجمل الربح بنسبة  %13.1عام 2019م ليصل إلى  137.2مليون ريال سعودي مقارنة مع  157.8مليون ريال سعودي عام 2018م نتيجة ارتفاع تكلفة
اإليرادات بمقدار  82.3مليون ريال سعودي مقارنة مع ارتفاع في اإليرادات بمقدار  61.7مليون ريال سعودي فقط .وعليه فقد انخفض هامش مجمل
الربح من  %19.7عام 2018م إلى  %15.9عام 2019م.
تراجع مجمل الربح بنسبة  %24.5عام 2020م ليصل إلى  103.6مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض اإليرادات بمقدار  76.9مليون ريال سعودي بينما
انخفضت تكلفة اإليرادات بمقدار  43.3مليون ريال سعودي فقط .وعليه فقد انخفض هامش مجمل الربح إلى  %13.2عام 2020م.
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مصاريف بيع وتسويق
يعرض الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 18:مقر لودجمصاريف بيع وتسويق

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

تكاليف موظفين

30,049

32,286

33,718

%7.4

%4.4

%5.9

إعالنات

8,065

8,666

6,716

%7.4

%22.5-

%8.7-

مطبوعات ونشر

996

1,070

755

%7.4

%29.5-

%13.0-

هدايا

550

591

106

%7.4

%82.1-

%56.1-

أخرى

1,980

2,127

2,709

%7.4

%27.4

%17.0

مصاريف بيع وتسويق

41,640

44,740

44,004

%7.4

%1.6-

%2.8

النسبة من اجمالي مصاريف بيع
وتسويق
تكاليف موظفين

%72.2

%72.2

%76.6

إعالنات

%19.4

%19.4

%15.3

مطبوعات ونشر

%2.4

%2.4

%1.7

هدايا

%1.3

%1.3

%0.2

أخرى

%4.8

%4.8

%6.2

مصاريف بيع وتسويق

%100

%100

%100

%0.0

%0.0

%0.0

المصدر :القوائم المالية والشركة

تعود مصاريف البيع والتسويق أساسياً إلى شركة الخليج للتدريب والتعليم حيث مثلت مصاريف بيع وتسويق الشركات التابعة  %12.3و %12.9و %6.9من
إجمالي مصاريف البيع والتسويق كما في عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
تتألف مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من تكاليف الموظفين التي شكلت  %72.2و %72.2و %76.6من إجمالي مصاريف البيع والتسويق عام
2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %7.4عام 2019م تماشياً مع ارتفاع جميع المصاريف بنسبة  %7.4خالل العام .ويعود االنخفاض في مصاريف
البيع والتسويق بنسبة  %1.6عام 2020م أساسياً إلى انخفاض مصاريف اإلعالنات.
ترتبط تكاليف الموظفين هذه أساسياً بموظفي فريق التسويق والبيع ،وتتشكل بشكل رئيسي من الراتب األساسي وبدالت السكن والنقل إلى جانب
المكافآت وغيرها .وقد ارتفعت هذه التكاليف بنسبة  %7.4و %4.4في عامي 2019م و2020م ،على التوالي ،نتيجة لجهود الشركة المستمرة لتعزيز هيكلية
الشركة من زيادة في عدد الموظفين إلى جانب زيادة في الرواتب والمكافآت.
تتعلق مصاريف اإلعالنات بتكاليف اإلعالنات الخارجية والطباعة واإلعالن الرقمي .ارتفعت مصاريف اإلعالنات بنسبة  %7.4عام 2019م لتصل إلى 8.7
مليون ريال سعودي مقارنة مع  8.1مليون ريال سعودي عام 2018م نتيجة الحملة التي اُطلقتها الشركة والخاصة بافتتاح مدارس رواد الخليج العالمية في
جدة .وانخفضت هذه المصاريف بنسبة  %22.5عام 2020م لتصل إلى  6.7مليون ريال سعودي حيث أوقفت الشركة بالكامل اإلعالنات في الربع الثاني
من عام 2020م إثر جائحة كورونا.
ارتفعت مصاريف المطبوعات والنشر من  1.0مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  1.1مليون ريال سعودي عام 2019م في سياق األعمال االعتيادية
للشركة .وانخفضت هذه المصاريف لتصل إلى  0.8مليون ريال سعودي عام 2020م إثر جائحة كورونا.
كما وارتفعت مصاريف الهدايا من  0.5مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  0.6مليون ريال سعودي عام 2019م في سياق األعمال االعتيادية للشركة.
وانخفضت هذه المصاريف لتصل إلى  0.1مليون ريال سعودي عام 2020م إثر جائحة كورونا.
تشمل المصاريف األخرى مصاريف الخدمات التي تشمل الكهرباء واالنترنت .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %7.4عام 2019م لتصل إلى  2.1مليون
ريال سعودي مقارنة مع  2.0مليون ريال سعودي عام 2018م في سياق األعمال االعتيادية للشركة .وارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %27.4عام 2020م
لتصل إلى  2.7مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع تكاليف االنترنت التي تحملتها الشركة نيابة عن الموظفين حيث تم العمل عن بعد.
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مصاريف عمومية وإدارية
يعرض الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 19:مقر لودجمصاريف عمومية وإدارية

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

تكاليف موظفين

43,133

41,624

39,065

%3.5-

%6.1-

%4.8-

إيجارات

1,705

1,645

1,998

%3.5-

%21.4

%8.3

أتعاب مهنية واستشارات

1,907

1,840

2,414

%3.5-

%31.2

%12.5

إستهالك

1,189

3,428

6,140

%188.4

%79.1

%127.3

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

900

900

900

%0.0

%0.0

%0.0

أخرى

1,266

1,222

368

%3.5-

%69.9-

%46.1-

مصاريف عمومية وإدارية

50,100

50,660

50,885

%1.1

%0.4

%0.8

النسبة من اجمالي مصاريف عمومية
وإدارية
تكاليف موظفين

%86.1

%82.2

%76.8

إيجارات

%3.4

%3.2

%3.9

أتعاب مهنية واستشارات

%3.8

%3.6

%4.7

إستهالك

%2.4

%6.8

%12.1

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

%1.8

%1.8

%1.8

أخرى

%2.5

%2.4

%0.7

مصاريف عمومية وإدارية

%100

%100

%100

%0.0

%0.0

%0.0

المصدر :القوائم المالية والشركة

مثلت المصاريف العمومية واإلدارية للشركات التابعة  %47.0و %50.4و %43.6من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية كما في عام 2018م و2019م
و2020م ،على التوالي .وتتألف المصاريف العمومية واإلدارية أساسياً من تكاليف الموظفين التي شكلت  %86.1و %82.2و %76.8من إجمالي المصاريف
العمومية واإلدارية عام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %1.1و %0.4في عام 2019م و2020م ،على التوالي ،نتيجة االرتفاع في االستهالك الذي قابله جزئياً
انخفاض في تكاليف الموظفين.
ترتبط تكاليف الموظفين هذه أساسياً بموظفي اإلدارة العامة وموظفي الشركات التابعة ،وتتشكل بشكل رئيسي من الراتب األساسي وبدالت السكن والنقل
إلى جانب المكافآت وغيرها .انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة  %3.5و %6.1في عامي 2019م و2020م ،على التوالي ،نتيجة إعادة هيكلة تتعلق بإدارة
الشركة والشركات التابعة.
تشمل مصاريف اإليجارات العقارات المستأجرة الخاصة باألقسام اإلدارية.
ترتبط األتعاب المهنية واالستشارات بشكل أساسي برسوم التدقيق والمستشار القانوني.
يرتبط االستهالك بالممتلكات والمباني والمعدات ،ويعود التباين بهذه المصاريف إلى اإلضافات واالستبعادات في الممتلكات والمباني ومعدات المجموعة.
تشمل مكافأة مجلس اإلدارة بدالت حضور وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة.
تشمل المصاريف األخرى الخدمات التي تشمل مصاريف الكهرباء واالنترنت.
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انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
يمثل انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى الخسائر المتوقعة من ذمم المدينة التجارية المحملة خالل السنة.
قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تستخدم الخسارة المتوقعة ألعمار
جميع الذمم المدينة التجارية .لقياس هذه الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة التجارية بنا ًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة
وأيام االستحقاق ،حيث تستند معدالت الخسارة المتوقعة على أساس تحصيل اإليرادات على مدى فترة  3أشهر قبل  31ديسمبر أو  1يناير وخسائر
االئتمان التاريخية المقابلة التي حدثت خالل هذه الفترة.
يعرض الجدول التالي الحركة في مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م.
 20:مقر لودجالحركة في مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

الحركة في مخصص االنخفاض
الرصيد في  1يناير

14,762

20,529

41,076

%39.1

%100.1

%66.8

المحمل خالل السنة

8,506

21,240

4,248

%149.7

%80.0-

%29.3-

ديون معدومة خالل السنة

()2,739

()693

()126

%74.7-

%81.8-

%78.6-

مخصص انخفاض في قيمة
الموجودات المالية األخرى

20,529

41,076

45,199

%100.1

%10.0

%48.4

المصدر :القوائم المالية والشركة

الربح من العمليات الرئيسية
تراجع الربح من العمليات الرئيسية من  57.6مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  20.5مليون ريال سعودي عام 2019م نتيجة تراجع مجمل الربح خالل
هذه الفترة باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية .وقد انخفض الربح من العمليات الرئيسية إلى  4.5مليون ريال سعودي عام 2020م نتيجة التراجع
في مجمل الربح.

انخفاض قيمة الشهرة
يتم اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة سنوياً من قبل اإلدارة ،وطبقاً الختبار االنخفاض الذي أجرته اإلدارة:
yفي عام 2018م ،تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة أقل من قيمتها القابلة لالسترداد ،باستثناء الشهرة المتعلقة بالشركات التابعة التالية:
	-شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست ،والتي تم تخفيض قيمتها بمبلغ  204.0ألف ريال سعودي
	-شركة لينجيوفون ليمتد ،والتي تم تخفيض قيمتها بمبلغ  500.0ألف ريال سعودي
yفي عام 2019م ،تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة أقل من قيمتها القابلة لالسترداد ،باستثناء الشهرة المتعلقة بالشركة التابعة شركة فرانكلين
كوفي ميدل إيست ،والتي تم تخفيض قيمتها بمبلغ  204.0ألف ريال سعودي.
yفي عام 2020م ،تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة أقل من قيمتها القابلة لالسترداد ،وعليه لم يتم تخفيض قيمتها.

تكاليف التمويل
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %4.6عام 2019م لتصل إلى  27.9مليون ريال سعودي مقارنة مع  26.7مليون ريال سعودي عام 2018م ،ويعزى ذلك بشكل
رئيسي إلى زيادة رصيد القروض القصيرة األجل .انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %47.6لتصل إلى  14.6مليون ريال سعودي عام 2020م تماشياً مع
انخفاض رصيد القروض القصيرة األجل.
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إيرادات أخرى
يعرض الجدول التالي اإليرادات األخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 21:مقر لودجاإليرادات األخرى

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

-

-

13,055

-

-

-

إيراد إيجار

4,530

5,021

9,361

%10.9

%86.4

%43.8

مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات

804

804

804

%0.0

%0.0

%0.0

()118

68,621

-

-

-

-

أخرى

303

-

-

-

-

-

إيرادات أخرى ،صافي

5,519

74,446

23,220

%1249.0

%68.8-

%105.1

توزيعات الراجحي ريت

أرباح(/خسائر) بيع ممتلكات ومعدات

المصدر :القوائم المالية والشركة

ارتفع صافي اإليرادات األخرى من  5.5مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  74.4مليون ريال سعودي عام 2019م نتيجة تسجيل أرباح بيع ممتلكات
ومعدات بقيمة  68.6مليون ريال سعودي .وقد انخفضت صافي اإليرادات األخرى إلى  23.2مليون ريال سعودي عام 2020م حيث لم يتم بيع أي ممتلكات
ومعدات خالل العام.
في ديسمبر 2019م ،قامت المجموعة ببيع ثالثة مدارس (مدارس رواد الخليج العالمية (الدمام) ومدارس رواد الخليج العالمية (الرياض) ومدارس براعم
رواد الخليج العالمية (الرياض)) بقيمة  474.5مليون ريال سعودي إلى صندوق الراجحي ريت وإعادة استئجارها لمدة  15سنة بموجب عقد أيجار سنوي
قدره  36.8مليون ريال سعودي ،مع زيادة اإليجارالسنوي بنسبة  %7.5كل خمس سنوات .تم سداد جزء من قيمة العقارات المباعة من خالل إصدار
 26,404,494وحدة جديدة في صندوق الراجحي ريت بسعر  8.8ريال سعودي للوحدة وسداد المبلغ المتبقي نقداً .وعليه فتمثل توزيعات الراجحي ريت
األرباح الموزعة من الصندوق والتي تم الحصول عليها خالل عام 2020م.
تمثل إيرادات اإليجار في عامي 2018م و2019م إيراد مساحات مؤجرة ألطراف أخرى في المبنى الرئيسي للشركة .في سبتمبر 2020م ،قامت الشركة
باإلضافة الى المساحات التي تقوم بتأجيرها في المبنى الرئيسي ،بتأجير من الباطن مدرستين في الرياض لم تقم بتشغيلها من قبل.
في سبتمبر 2015م ،قامت الشركة ببيع مبنى إداري وإعادة استئجاره لمدة  20سنة .تم تأجيل االعتراف بالمكاسب من بيع المبنى والبالغة حوالي 16
مليون ريال سعودي وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،ويتم اثباتها في الفترات الالحقة بما يتناسب مع استهالك المبنى المعاد استئجاره.
وعليه قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ  803,748ريال سعودي كمكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات.
تمثل أرباح بيع ممتلكات ومعدات البالغة  68.6مليون ريال سعودي عام 2019م ،الربح من بيع المدارس الثالثة في ديسمبر 2019م إلى صندوق الراجحي
ريت.

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
ارتفع الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل من  35.7مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  66.8مليون ريال سعودي ،ويعود ذلك إلى ارتفاع اإليرادات األخرى
الناتجة عن تسجيل أرباح بيع ممتلكات ومعدات التي تعود إلى بيع المدارس في ديسمبر 2019م .وقد تراجع الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى 13.0
مليون ريال سعودي عام 2020م تماشياً مع التراجع في العمليات الرئيسية باإلضافة إلى عدم تسجيل أي أرباح من بيع ممتلكات ومعدات خالل العام.

زكاة وضريبة دخل
بلغت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل  1.3مليون ريال سعودي و 2.7مليون ريال سعودي و 2.0مليون ريال سعودي عام 2018م و2019م و2020م ،على
التوالي ،بالتناسب مع الوعاء الزكوي لهذه السنوات.
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صافي ربح السنة
ارتفع صافي ربح السنة من  34.3مليون ريال سعودي عام 2018م إلى  64.2مليون ريال سعودي عام 2019م ،ويعود ذلك أساسياً إلى أرباح بيع المدارس
الثالثة خالل عام 2019م .وقد تراجع صافي ربح السنة ليصل إلى  11.1مليون ريال سعودي عام 2020م نتيجة تراجع أعمال المجموعة والذي يعود بشكل
أساسي إلى توقف األعمال في قطاع التدريب نتيجة جائحة كورونا.

الدخل الشامل اآلخر
تشمل البنود التي لم يتم إعادة تصنيفها ضمن صافي األرباح:
yاحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
yمكاسب غير محققة من استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
yخسارة اكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة
حققت المجموعة إجمالي دخل شامل يبلغ  30.5مليون ريال سعودي عام 2018م أي بانخفاض قدره  3.8مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح السنة،
نتيجة تسجيل خسائر احتياطي ترجمة عمالت أجنبية بلغت  2.6مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تسجيل خسائر اكتوارية تقييم التزامات مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين بلغت  1.3مليون ريال سعودي.
حققت المجموعة إجمالي دخل شامل يبلغ  74.0مليون ريال سعودي عام 2019م أي بارتفاع قدره  9.8مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح السنة،
نتيجة تسجيل مكاسب غير محققة من استثمار في أدوات حقوق الملكية بلغت  17.8مليون ريال سعودي ،قابلته جزئياً خسائر اكتوارية تقييم التزامات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بلغت  6.3مليون ريال سعودي باإلضافة إلى تسجيل خسائر احتياطي ترجمة عمالت أجنبية بلغت  1.7مليون ريال سعودي.
وقد حققت المجموعة إجمالي دخل شامل بلغ  9.0مليون ريال سعودي عام 2020م أي بانخفاض قدره  2.0مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح
السنة ،نتيجة تسجيل خسائر اكتوارية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بلغت  5.6مليون ريال سعودي قابلته جزئياً مكاسب غير محققة من
استثمار في أدوات حقوق الملكية بلغت  2.7مليون ريال سعودي.

5قائمة المركز المالي
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يقدم الجدول التالي ملخص قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 22:مقر لودجملخص قائمة المركز المالي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير
2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

895,037

1,044,715

1,060,502

%16.7

%1.5

%8.9

الموجودات المتداولة

460,357

585,225

461,132

%27.1

%21.2-

%0.1

إجمالي الموجودات

1,355,395

1,629,940

1,521,634

%20.3

%6.6-

%6.0

حقوق الملكية
إجمالي حقوق الملكية

537,850

611,822

604,841

%13.8

%1.1-

%6.0

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

288,426

525,388

555,444

%82.2

%5.7

%38.8

المطلوبات المتداولة

529,119

492,731

361,349

%6.9-

%26.7-

%17.4-

إجمالي المطلوبات

817,545

1,018,118

916,793

%24.5

%10.0-

%5.9

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

1,355,395

1,629,940

1,521,634

%20.3

%6.6-

%6.0

المصدر :القوائم المالية والشركة
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5الموجودات

5الموجودات غير المتداولة

يعرض الجدول التالي الموجودات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 23:مقر لودجالموجودات غير المتداولة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

2018م
(معدلة)
(مراجعة)

معدل النمو
السنوي
المركب

التغيير

2019م
(معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

صافي الموجودات غير الملموسة

39,731

40,718

41,000

%2.5

%0.7

%1.6

حق استخدام أصول

29,291

298,061

288,339

%917.6

%3.3-

%213.7

صافي الممتلكات والمعدات

807,085

436,864

459,350

%45.9-

%5.1

%24.6-

استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

18,930

269,071

271,812

%1321.4

%1.0

%278.9

الموجودات غير المتداولة

895,037

1,044,715

1,060,502

%16.7

%1.5

%8.9

المصدر :القوائم المالية والشركة

تعتبر صافي الممتلكات والمعدات المكون الرئيسي للموجودات غير المتداولة حيث مثلت  %90.2و %41.8و %43.3من إجمالي الموجودات غير المتداولة
كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
سجلت الموجودات غير المتداولة ارتفاعاً تدريجياً بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة  %16.7لتصل إلى  1,044مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  895.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة ارتفاع حق استخدام أصول واستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وقد قابل
هذا االرتفاع جزئياً انخفاض في صافي الممتلكات والمعدات.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة بنسبة  %1.5لتصل إلى  1,060مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع صافي الممتلكات والمعدات.

صافي الموجودات غير الملموسة
يعرض الجدول التالي صافي الموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 24:مقر لودجصافي الموجودات غير الملموسة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

2018م
(معدلة)
(مراجعة)

2019م
(معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

معدل النمو
السنوي
المركب

التغيير

2018م2019-م 2019م2020-م 2018م2020-م

شهرة

32,526

32,322

32,322

%0.6-

%0.0

%0.3-

حقوق امتياز وبرامج

7,205

8,396

8,679

%16.5

%3.4

%9.8

صافي الموجودات غير الملموسة

39,731

40,718

41,000

%2.5

%0.7

%1.6

المصدر :القوائم المالية والشركة

تتمثل صافي الموجودات غير الملموسة من:
yالشهرة التي مثلت  %81.9و %79.4و %78.8من إجمالي صافي الموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي؛ و
yحقوق امتياز وبرامج التي مثلت  %18.1و %20.6و %21.2من إجمالي صافي الموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م و31
ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في الشهرة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،حيث تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة
أقل من قيمتها القابلة لالسترداد خالل هذه الفترة ،وعليه لم يتم تخفيض قيمتها.
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ارتفعت حقوق االمتياز والبرامج من  7.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  8.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ومن
ثم إلى  8.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة شراء برنامج محاسبي جديد «( »Oracle (NetSuiteفي آواخر عام 2019م ،تم االنتهاء
من تطبيقه عام 2020م.
ويجدر الذكر أنه يتم إطفاء حقوق االمتياز والبرامج على مدى  10سنوات.

حق استخدام أصول
يعرض الجدول التالي حق استخدام األصول المستأجرة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 25:مقر لودجحق استخدام األصول المستأجرة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م
(معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

مبنى إداري بحي الغدير (الرياض)

-

35,371

33,124

مبنى مدارس األشراق

-

14,944

14,052

مدرسة رواد الخليج العالمية (الرياض)

-

122,283

114,247

مدرسة رواد الخليج العالمية (الدمام)

-

79,438

74,218

مدرسة براعم رواد الخليج العالمية (الرياض)

-

8,640

8,072

أخرى

29,291

37,385

44,626

حق استخدام أصول

29,291

298,061

288,339

(أالف الرياالت)

المصدر :الشركة

اعترفت الشركة برصيد موجودات حق االستخدام والتي تم تسجيلها في قائمة المركز المالي تماشياً مع اعتماد الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي 16
ابتداء من  1يناير 2019م .ويحل هذا المعيار محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  .17وبلغ رصيد موجودات حق استخدام األصول  298.1مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 288.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويشمل أساسياً األصول التالية:
yمبنى إداري بحي الغدير (الرياض) تم بيعه في سبتمبر 2015م لشركة منافع القابضة وإعادة استئجاره لمدة  20سنة؛ و
yمبنى مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام) تم استئجاره من مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار في أغسطس 2016م لمدة
 20سنة؛ و
yمباني ثالثة مدارس (مدارس رواد الخليج العالمية (الدمام) ومدارس رواد الخليج العالمية (الرياض) ومدارس براعم رواد الخليج العالمية
(الرياض)) تم بيعهم إلى صندوق الراجحي ريت في ديسمبر 2019م ،وإعادة استئجارهم لمدة  15سنة.

صافي الممتلكات والمعدات
يعرض الجدول التالي صافي الممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 26:مقر لودجصافي الممتلكات والمعدات

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

أراضي

108,922

65,602

65,602

%39.8-

%0.0

%22.4-

مباني

334,063

26,149

29,347

%92.2-

%12.2

%70.4-

أثاث ومعدات مكتبية وأدوات

65,754

80,551

71,036

%22.5

%11.8-

%3.9

تحسينات مباني مستأجرة

111,993

109,000

123,322

%2.7-

%13.1

%4.9

941

710

1,043

%24.5-

%46.9

%5.3

أعمال إنشائية تحت التنفيذ

185,412

154,851

169,000

%16.5-

%9.1

%4.5-

صافي الممتلكات والمعدات

807,085

436,864

459,350

%45.9-

%5.1

%24.6-

سيارات

المصدر :القوائم المالية والشركة
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تتضمن الممتلكات والمعدات األراضي والمباني واألثاث والمعدات المكتبية وتحسينات المباني المستأجرة والسيارات واألعمال اإلنشائية تحت التنفيذ.
تشمل األراضي الممتلكة كما في  31ديسمبر 2020م أرض في الرياض وارضين في الخبر وارض في االحساء .انخفضت القيمة الدفترية لألراضي من
 108.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  65.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة بيع المدارس الثالثة إلى صندوق
الراجحي ريت.
تشمل المباني كما في  31ديسمبر 2020م ،المباني المبنية على كل من األراضي في الرياض والخبر واالحساء ،باإلضافة إلى مبنى مدارس رواد الخليج
العالمية في جدة .انخفضت القيمة الدفترية للمباني من  334.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  26.1مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م نتيجة بيع المدارس الثالثة إلى صندوق الراجحي ريت .ارتفعت القيمة الدفترية للمباني إلى  29.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م حيث بدء بناء مدرسة في الخبر.
ارتفعت قيمة األثاث والمعدات المكتبية واألدوات من  65.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  80.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م حيث تم استكمال تأثيث مدارس رواد الخليج العالمية في جدة في عام 2019م .وقد انخفضت قيمة األثاث والمعدات المكتبية واألدوات
لتصل إلى  71.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة االستهالك المعترف به خالل السنة.
انخفضت قيمة تحسينات المباني المستأجرة من  112.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  109.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ومن ثم ارتفعت إلى  123.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م في سياق األعمال االعتيادية للشركة.
تشمل السيارات ،الحافالت لنقل الطالب باإلضافة إلى السيارات التي يستخدمها بعض الموظفين اإلداريين.
انخفضت األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ من  185.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  154.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م حيث انتهى بناء مدارس رواد الخليج العالمية في جدة .وقد ارتفعت هذه األعمال اإلنشائية إلى  169.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م حيث تقوم الشركة ببناء مجمع تعليمي في مدينة الخبر.
ويجدر الذكر أن بتاريخ 2021/08/29م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء  %60من حصص شركة مدارس الرقي األهلية بقيمة  12.8مليون ريال
سعودي ،على أن يتم التوسع ببناء مجمع للبنات ومجمع للبنين بمبلغ متوقع ان يكون  36.5مليون ريال سعودي (حصة الشركة  .)%60كما وتعتزم الشركة
شراء مدارس لتلبية أهدافها التوسعية (فض ً
ال راجع القسم « 6استخدام متحصالت الطرح»).

استثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يعرض الجدول التالي االستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م.
 27:مقر لودجاستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(معدلة)
(مراجعة)

2019م
(معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

استثمار في أدوات حقوق الملكية

18,930

14,004

15,688

%26.0-

%12.0

%9.0-

استثمار في صندوق الراجحي ريت

-

255,067

256,124

-

%0.4

-

18,930

269,071

271,812

%1321.4

%1.0

%278.9

استثمار في أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
المصدر :القوائم المالية والشركة

تمثل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،االستثمار في أدوات حقوق الملكية (شركة نيوهورايزون)
واالستثمار في صندوق الراجحي ريت.
يمثل االستثمار في أدوات حقوق الملكية ،حصة المجموعة البالغة  5,000( %14.7سهم) في حقوق ملكية شركة نيوهورايزون في الواليات المتحدة.
تقوم المجموعة باستخدام أحدث تقييم تم إعداده كما في  31ديسمبر للسنة السابقة لتحديد القيمة العادلة لألسهم ،على أساس حقوق األقلية الغير
قابلة للتسويق .ويجدر الذكر أن المحاسب القانوني قد تحفظ على القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،حيث لم يتم تزويده بالقيمة العادلة
لالستثمار في شركة نيوهورايزون .ويجدر الذكر أنه تم حذف التحفظ من القوائم المالية المنتهية في  31مارس 2021م.
يمثل االستثمار في صندوق الراجحي ريت ،القيمة السوقية كما في  31ديسمبر لحصتها البالغة  26,404,494( %16.3وحدة) في صندوق الراجحي ريت
التي حصلت عليها مقابل جزء من قيمة المدارس المباعة للصندوق.
ارتفعت االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  18.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 269.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م حيث حصلت المجموعة على  26,404,494وحدة صندوق الراجحي ريت خالل العام .ولم تتغير
االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل جوهري كما في  31ديسمبر 2020م.
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5الموجودات المتداولة

-8-1-2

يعرض الجدول التالي الموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 28:مقر لودجالموجودات المتداولة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

نقد وما في حكمه

38,465

181,967

28,272

%373.1

%84.5-

%14.3-

صافي الذمم المدينة

335,097

286,170

335,094

%14.6-

%17.1

%0.0

موجودات متداولة أخرى

57,710

79,366

52,227

%37.5

%34.2-

%4.9-

إيرادات غير مفوترة

15,367

22,688

34,401

%47.6

%51.6

%49.6

صافي المخزون

13,303

13,603

11,139

%2.3

%18.1-

%8.5-

415

1,431

-

%244.4

%100.0-

%100.0-

460,357

585,225

461,132

%27.1

%21.2-

%0.1

مستحق من أطراف ذات عالقة
الموجودات المتداولة
المصدر :القوائم المالية والشركة

تعتبر صافي الذمم المدينة المكون الرئيسي للموجودات المتداولة حيث مثلت  %72.8و %48.9و %72.7من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 31
ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  460.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  585.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م،
ومن ثم تراجعت إلى  461.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م متأثرة بالحركة في النقد وما في حكمه.

النقد وما في حكمه
يعرض الجدول التالي النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 29:مقر لودجالنقد وما في حكمه

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(معدلة)
(مراجعة)

2019م
(معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

أرصدة لدى البنوك

34,722

172,778

22,619

%397.6

%86.9-

%19.3-

نقد في الصندوق

3,743

9,189

5,652

%145.5

%38.5-

%22.9

نقد وما في حكمه

38,465

181,967

28,272

%373.1

%84.5-

%14.3-

المصدر :القوائم المالية والشركة

يتألف النقد وما في حكمه بشكل أساسي من النقد لدى البنوك.
ارتفع النقد وما في حكمه بنسبة  %373.1ليصل إلى  182.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  38.5مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2018م نتيجة بيع المدارس الثالثة إلى صندوق الراجحي ريت ،حيث حصلت الشركة على جزء من قيمة المدارس المباعة والبالغ 242.1
مليون ريال سعودي نقداً.
تراجع النقد وما في حكمه بنسبة  %84.5ليصل إلى  22.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة التأخر في التحصيل من العمالء إثر
جائحة كورونا باإلضافة إلى شراء ممتلكات ومعدات وسداد جزء من القروض قصيرة األجل.
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صافي الذمم المدينة
يعرض الجدول التالي صافي الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 30:مقر لودجصافي الذمم المدينة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م
(معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

ذمم مدينة تجارية

355,626

327,247

380,292

%8.0-

%16.2

%3.4

مخصص إنخفاض في قيمة
الموجودات المالية األخرى

()20,529

()41,076

()45,199

%100.1

%10.0

%48.4

صافي الذمم المدينة

335,097

286,170

335,094

%14.6-

%17.1

%0.0

المصدر :القوائم المالية والشركة

ترتبط الذمم المدينة بالمبالغ المستحقة للشركة من قبل عمالئها ،ويتم تسجيل مخصصات مقابل هذه الذمم وفقاً للخسائر االئتمانية المتوقعة.
وقد شكلت الجهات الحكومية وشبه الحكومية  %81.9و %73.5و %70.0من إجمالي صافي الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر
2019م و31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
انخفض صافي الذمم المدينة بنسبة  %14.6ليصل إلى  286.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  335.1مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2018م مدفوعة بانخفاض في الذمم المدينة التجارية بنسبة  %8باإلضافة إلى ارتفاع في المخصصات بنسبة .%100.1
وقد ارتفع صافي الذمم المدينة بنسبة  %17.1ليصل إلى  335.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة ضعف التحصيل من العمالء إثر
جائحة كورونا.

موجودات متداولة أخرى
يعرض الجدول التالي الموجودات المتداولة األخرى كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 31:مقر لودجموجودات متداولة أخرى

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

مصاريف مدفوعة مقدماً

43,996

54,277

33,835

%23.4

%37.7-

%12.3-

توزيعات أرباح مستحقة

-

-

10,013

-

-

-

ذمم الموظفين

4,362

4,082

2,065

%6.4-

%49.4-

%31.2-

تأمينات مستردة

1,776

1,776

748

%0.0

%57.9-

%35.1-

دفعات مقدمة لموردين

5,365

11,964

-

%123.0

%100.0-

%100.0-

أخرى

2,211

7,267

5,565

%228.7

%23.4-

%58.6

موجودات متداولة أخرى

57,710

79,366

52,227

%37.5

%34.2-

%4.9-

النسبة من اجمالي الموجودات
المتداولة األخرى
مصاريف مدفوعة مقدماً

%76.2

%68.4

%64.8

توزيعات أرباح مستحقة

%0.0

%0.0

%19.2

ذمم الموظفين

%7.6

%5.1

%4.0

تأمينات مستردة

%3.1

%2.2

%1.4

دفعات مقدمة لموردين

%9.3

%15.1

%0.0

أخرى

%3.8

%9.2

%10.7

موجودات متداولة أخرى

%100

%100

%100
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تتضمن الموجودات المتداولة األخرى أساسياً من مصاريف مدفوعة مقدماً والتي مثلت  %76.2و %68.4و %64.8من إجمالي الموجودات المتداولة
األخرى كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
ارتفعت الموجودات المتداولة األخرى بنسبة  %37.5كما في  31ديسمبر 2019م لتصل إلى  79.4مليون ريال سعودي مقارنة مع  57.7مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة االرتفاع بالمصاريف المدفوعة مقدماً باإلضافة إلى ارتقاع الدفعات المقدمة لموردين والموجودات األخرى.
وقد انخفضت الموجودات المتداولة األخرى بنسبة  %34.2كما في  31ديسمبر 2020م لتصل إلى  52.2مليون ريال سعودي تماشياً مع االنخفاض في
المصاريف المدفوعة مقدماً باإلضافة إلى انخفاض الدفعات المقدمة لموردين.
وتمثل المصاريف المدفوعة مقدماً مصاريف التأمين والمصاريف الحكومية وعقود الصيانة .ارتفعت هذه المصاريف من  44.0مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2018م إلى  54.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة زيادة تكاليف التأمين الطبي .انخفضت هذه المصاريف إلى 33.8
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة الدعم الحكومي التي حصلت عليه الشركة إثر جائحة كورونا.
ترتبط توزيعات األرباح المستحقة والبالغة  10.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بوحدات الراجحي ريت.
ان التباين في ذمم الموظفين والتأمينات المستردة في سياق األعمال الطبيعي للشركة.
ارتفعت الدفعات المقدمة لموردين من  5.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  12.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
حيث تم دفع  6أشهر مسبق من إيجارات المدارس الثالثة التي تم بيعها إلى صندوق الراجحي ريت.
وتشمل الموجودات األخرى اشتراكات برامج وأنظمة .ارتفعت هذه الموجودات من  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7.3مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م في سياق األعمال االعتيادية للشركة .وقد انخفضت هذه الموجودات إلى  5.6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م حيث تم تجميد بعض االشتراكات خالل السنة إثر جائحة كورونا.

إيرادات غير مفوترة
ترتبط اإليرادات الغير مفوترة بقطاعي التدريب ومراكز االتصال وهي خدمات تم تقديمها للعميل ولم يتم فوترتها رسمياً بعد.

صافي المخزون
يشتمل المخزون على الكتب والمناهج الدراسية التي توزع خالل الدورات التدريبية.
لم يسجل صافي المخزون أي تغيير جوهري بين عامي 2018م و2019م ،وقد انخفض بنسبة  %18.1ليصل إلى  11.1مليون ريال سعودي إثر جائحة
كورونا.

مستحق من أطرف ذات عالقة
يمثل المستحق من أطراف ذات عالقة ،المستحقات من الشركات المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة .بلغ المستحق من أطراف ذات عالقة  0.4مليون
ريال سعودي و 1.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،على التوالي .ولم تسجل المجموعة أي مستحقات من أطراف
ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2020م.
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يعرض الجدول التالي حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 32:مقر لودجحقوق الملكية

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

رأس المال

450,000

450,000

450,000

%0.0

%0.0

%0.0

احتياطي نظامي

76,627

83,044

84,150

%8.4

%1.3

%4.8

أرباح مبقاة

5,336

51,963

44,717

%873.9

%13.9-

%189.5

()2,755

()2,235

()2,773

%18.9-

%24.1

%0.3

171

17,953

20,693

%10390.0

%15.3

%999.6

إجمالي حقوق الملكية العائدة
لمساهمي الشركة األم

529,379

600,724

596,787

%13.5

%0.7-

%6.2

حقوق غير المسيطرين

8,471

11,097

8,054

%31.0

%27.4-

%2.5-

إجمالي حقوق الملكية

537,850

611,822

604,841

%13.8

%1.1-

%6.0

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة

المصدر :القوائم المالية والشركة

رأس المال
بقي رأس مال المجموعة ثابتاً بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م حيث بلغت قيمته  450.0مليون ريال سعودي مقسم إلى  45.0مليون سهم
عادي بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
أي تعديل جوهري في رأس مال الشركات التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية
ولم يكن هناك ّ
الخاضعة لهذه النشرة.

احتياطي نظامي
وفقاً لنظام الشركات السعودي ،يجنب سنو ًّيا  %10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة .ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  %30من رأس المال المدفوع .وقد بلغ االحتياطي النظامي  76.6مليون ريال سعودي و 83.0مليون ريال سعودي
و 84.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.

أرباح مبقاة
نظراً لألرباح التي سجلتها المجموعة في السنوات السابقة ،بلغت األرباح المبقاة  44.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
يستخدم احتياطي ترجمة العمالت األجنبية لتحويل نتائج الشركات التابعة األجنبية للشركة األم إلى عملة التقارير الخاصة بها (الريال السعودي) ،حيث
تعتبر جزء أساسي من عملية توحيد القوائم المالية.
تنتج التقلبات في رصيد احتياطي ترجمة العمالت من التغيير في أسعار العمالت خالل الفترة .وقد سجلت المجموعة خسارة في احتياطي ترجمة
العمالت األجنبية تبلغ  2.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.

احتياطي القيمة العادلة
يمثل احتياطي القيمة العادلة األرباح التراكمية غير المحققة في القيمة العادلة لألسهم في شركة نيوهورايزون في الواليات المتحدة .بلغ احتياطي القيمة
العادلة  20.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
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يعرض الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 33:مقر لودجالمطلوبات غير المتداولة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

قروض طويلة األجل

136,828

98,545

161,157

%28.0-

%63.5

%8.5

مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات
ومعدات

12,458

11,654

10,851

%6.5-

%6.9-

%6.7-

التزامات إيجار

85,175

359,175

322,628

%321.7

%10.2-

%94.6

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

53,965

56,013

60,809

%3.8

%8.6

%6.2

المطلوبات غير المتداولة

288,426

525,388

555,444

%82.2

%5.7

%38.8
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تتضمن المطلوبات غير المتداولة أساسياً من التزامات إيجار وقروض طويلة األجل والتي مثلت (على أساس مشترك)  %77.0و %87.1و %87.1من
إجمالي المطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %82.2لتصل إلى  525.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  288.4مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م ،نتيجة ارتفاع التزامات اإليجار .وارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %5.7لتصل إلى  555.4مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع قروض طويلة األجل.

قروض طويلة األجل
يعرض الجدول التالي هيكل التمويل كما في  31ديسمبر 2020م.

 34:مقر لودجهيكل التمويل كما في  31ديسمبر 2020م
الجهة الممولة

الحد االئتماني

الضمانات

المبلغ المستخدم
كما في  31ديسمبر
2020م

بنك الرياض

267,000

سند ألمر بمبلغ  357.5مليون ريال سعودي

140,000

البنك السعودي الفرنسي

214,000

قرض قصير األجل

البنك العربي الوطني

122,301

قرض قصير األجل

مصرف الراجحي

20,000

قرض قصير األجل

البنك السعودي البريطاني

88,500

(أالف الرياالت)
التسهيل
قرض طويل األجل
قرض طويل
و

قرض قصير األجل

سند ألمر بمبلغ  296.9مليون ريال
تنازل عم متحصالت عقود
توجيه عائدات الطرح

49,771

رهن صكوك ملكية المدارس الجديدة في حال عدم
اكتمال الطرح قبل يونيو 2022م
سند ألمر بمبلغ  130.0مليون ريال سعودي
رهن وحجز كافة موجودات المحفظة االستثمارية
سند ألمر بمبلغ  20.5مليون ريال سعودي
سند ألمر بمبلغ  83.5مليون ريال سعودي
سند ألمر بمبلغ  5مليون ريال سعودي

104,000
20,000
27,000

قرض قصير األجل

البنك األهلي التجاري

20,000

سند ألمر بمبلغ  20مليون ريال سعودي

15,000

قرض قصير األجل

بنك اإلنماء

60,000

سند ألمر بمبلغ  60مليون ريال سعودي

52,000

قرض قصير األجل

بنك الجزيرة

88,000

سند ألمر بمبلغ  93مليون ريال سعودي

إجمالي القروض

التنازل المؤيد لصالح البنك عن عوائد/مستحقات
المشاريع/العقود الممولة والمقبولة من قبل البنك والتي
يتم اصدار خطابات ضمان حسن تنفيذ مقابلها.

8,000
415,771

المصدر :القوائم المالية والشركة
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حصلت الشركة على قروض طويلة األجل من عدة بنوك محلية وذلك لتمويل مشاريعها وبناء المباني الخاصة بالمنشآت التعليمية.
تشمل القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر 2020م:
yقرض من بنك الرياض بقيمة  140.0مليون ريال سعودي حصلت عليه الشركة من أجل تمويل مشاريع جديدة ،وقد تم استخدامه بالكامل كما
في  31ديسمبر 2020م .ويجدر الذكر أن هذا القرض حصلت عليه الشركة عام 2019م كقرض قصير األجل ،تم إعادة تمويله وتمديد تاريخ
استحقاقه ليصبح طويل األجل يستحق عام 2025م.
yقرض من البنك السعودي الفرنسي بقيمة  100.0مليون ريال سعودي حصلت عليه الشركة لبناء مدرسة جديدة .وكما في  31ديسمبر 2020م
تم استخدام  21.2مليون ريال سعودي .يستحق هذا القرض عام 2025م ولديه فترة سماح مدتها ثالث سنوات.
تخضع هذه القروض لعمولة وفقا لمعدالت أسعار العمولة المتعارف عليها ما بين البنوك في السعودية ( )SIBORباإلضافة إلى هامش متفق عليه .إن جميع
هذه القروض مضمونة بموجب سندات ألمر ورهن بعض من األراضي (ولمزيد من التفاصيل ،فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 6-9القروض والتسهيالت
االئتمانية» من القسم « 9المعلومات القانونية»).

مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات
في سبتمبر 2015م ،قامت الشركة ببيع مبنى إداري وإعادة استئجاره لمدة  20سنة .تم تأجيل االعتراف بالمكاسب من بيع المبنى والبالغة حوالي 16
مليون ريال سعودي وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،ويتم اثباتها في الفترات الالحقة بما يتناسب مع استهالك المبنى المعاد استئجاره.
وعليه قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ  803,748ريال سعودي كمكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات.

التزامات إيجار
تمثل التزامات اإليجار االلتزامات الناتجة عن اقتناء موجودات من خالل عقود إيجار تمويلية وتشغيلية وتتكون أساسياً من الموجودات التالية:
yمبنى إداري بحي الغدير (الرياض) تم استئجاره في سبتمبر 2015م لمدة  20سنة
yمبنى مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام) تم استئجاره في أغسطس 2016م لمدة  20سنة
yمبنى مدارس رواد الخليج العالمية (الرياض) تم استئجاره في ديسمبر 2019م لمدة  15سنة
yمبنى مدارس رواد الخليج العالمية (الدمام) تم استئجاره في ديسمبر 2019م لمدة  15سنة
yمبنى مدارس براعم رواد الخليج العالمية (الرياض) تم استئجاره في ديسمبر 2019م لمدة  15سنة
ارتفعت التزامات اإليجار من  85.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  359.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة
استئجار مباني ثالثة مدارس خالل العام.
وقد انخفضت التزامات اإليجار إلى  322.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م تماشياً مع الدفعات خالل السنة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تعد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين شرطاً قانونياً على كافة الشركات السعودية ،وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إقالتهم أو انتهاء عقود عملهم.
ارتفعت مكافأة نهاية الخدمة للموظفين تدريجياً من  54.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  56.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،ومن ثم إلى  60.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ويعود هذا االرتفاع في الغالب إلى زيادة في الرواتب وتعيين موظفين
جدد.
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5المطلوبات المتداولة

يعرض الجدول التالي المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 35:مقر لودجالمطلوبات المتداولة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

أوراق دفع

90,138

3,561

5,497

%96.0-

%54.4

%75.3-

قروض قصيرة األجل

289,459

324,994

261,014

%12.3

%19.7-

%5.0-

الجزء المتداول من قروض طويلة
األجل

44,717

24,584

-

%45.0-

%100.0-

%100.0-

الجزء المتداول من مكاسب مؤجلة
من بيع ممتلكات ومعدات

804

804

804

%0.0

%0.0

%0.0

الجزء المتداول من التزامات إيجار

16,983

16,553

17,454

%2.5-

%5.4

%1.4

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

82,319

119,624

74,867

%45.3

%37.4-

%4.6-

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

1,969

3

240

%99.9-

%8930.9

%65.1-

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

2,731

2,608

1,475

%4.5-

%43.5-

%26.5-

المطلوبات المتداولة

529,119

492,731

361,349

%6.9-

%26.7-

%17.4-

المصدر :القوائم المالية والشركة

تتضمن المطلوبات المتداولة أساسياً من قروض قصيرة األجل وذمم وأرصدة دائنة أخرى والتي مثلت (على أساس مشترك)  %70.3و %90.2و%93.0
من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
انخفضت المطلوبات المتداولة تدريجياً من  529.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  492.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ومن ثم إلى  361.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة انخفاض التسهيالت االئتمانية المتداولة.

أوراق دفع وقروض قصيرة األجل
حصلت الشركة على تسهيالت قصيرة األجل من عدة بنوك محلية وذلك لتمويل مشاريعها .يخضع التمويل لعمولة وفقا لمعدالت أسعار العمولة المتعارف
عليها ما بين البنوك في السعودية ( )SIBORباإلضافة إلى هامش متفق عليه .أن جميع هذه التسهيالت مضمونة بموجب سندات ألمر.
انخفض رصيد هذه التسهيالت من  379.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  328.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
تماشياً مع تسديد األرصدة المستحقة .وقد انخفض رصيد هذه التسهيالت إلى  266.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م حيث تم إعادة
تصنيف القرض القصير األجل من بنك الرياض إلى قرض طويل األجل.

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
لم تسجل المجموعة جزء متداول من قروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر 2020م حيث أن القرض الطويل األجل من بنك الرياض تم إعادة تصنيفه
من قصير إلى طويل األجل خالل العام 2020م ،وأن القرض من البنك السعودي فرنسي له فترة سماح مدتها ثالث سنوات.

الجزء المتداول من مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات
يرتبط الجزء المتداول من مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات ،بالمكاسب من بيع المبنى اإلداري عام 2015م (والتي تم إعادة استئجاره لمدة 20
سنة) التي تم اثباتها في الفترات الالحقة بما يتناسب مع استهالك المبنى المعاد استئجاره .وعليه قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ  803,748ريال
سعودي كمكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات.

الجزء المتداول من التزامات إيجار
بلغ الجزء المتداول من التزامات اإليجار كما في  31ديسمبر 2020م 17.5 ،مليون ريال سعودي ،ويرتبط بالتزامات إيجار المبنى اإلداري بحي الغدير
ومبنى مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام) ومباني المدارس الثالثة المستأجرة من صندوق الراجحي ريت.
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ذمم وأرصدة دائنة أخرى
يعرض الجدول التالي الذمم واألرصدة الدائنة األخرى كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 36:مقر لودجذمم وأرصدة دائنة أخرى

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

معدل النمو
السنوي المركب

التغيير

2018م (معدلة)
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

2018م2019-م

2019م2020-م

2018م2020-م

ذمم دائنة تجارية

11,528

23,397

21,483

%103.0

%8.2-

%36.5

مصاريف مستحقة الدفع

48,792

56,850

48,765

%16.5

%14.2-

%0.0

ضريبة القيمة المضافة

-

26,256

129

-

%99.5-

-

دفعات مقدمة من عمالء

16,152

5,883

3,928

%63.6-

%33.2-

%50.7-

أخرى

5,848

7,239

562

%23.8

%92.2-

%69.0-

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

82,319

119,624

74,867

%45.3

%37.4-

%4.6-

المصدر :القوائم المالية والشركة

تتضمن الذمم واألرصدة الدائنة األخرى أساسياً من مصاريف مستحقة الدفع التي مثلت  %59.3و %47.5و %65.1من إجمالي المطلوبات المتداولة كما
في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.
ارتفعت الذمم الدائنة التجارية من  11.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  23.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ومن
ثم انخفضت إلى  21.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م تماشياً مع أعمال الشركة.
تتضمن المصاريف المستحقة الدفع بشكل رئيسي من الرواتب المستحقة للموظفين .ارتفعت هذه المصاريف من  48.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م إلى  56.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ومن ثم انخفضت إلى  48.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
في سياق األعمال االعتيادية للشركة.
سجلت المجموعة مستحقات ضريبة القيمة المضافة تبلغ  26.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وهي تتعلق بعملية بيع المدارس الثالثة
لصندوق الراجحي ريت.
ان الدفعات المقدمة من عمالء هي مبالغ يسددها عدد من عمالء قطاعي التعليم والتدريب .انخفضت هذه الدفعات المقدمة من  16.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  5.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ومن ثم إلى  3.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م تماشياً مع أعمال الشركة.
تشمل المستحقات األخرى الخدمات ونفقات مشاريع مستحقة ومكافآت أداء .يعود التباين في المستحقات األخرى أساسياً إلى مكافآت األداء التي يتم
احتسابها بالتناسب مع أرباح الشركة.

مستحق إلى أطراف ذات عالقة
يمثل المستحق إلى أطراف ذات عالقة ،المستحقات إلى الشركات المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة .بلغ المستحق إلى أطراف ذات عالقة  2.0مليون
ريال سعودي و 0.03مليون ريال سعودي و 0.24مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي.

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
قامت المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية الموحدة عن جميع السنوات حتى عام 2020م ،وبنا ًء عليه قامت بتسديد الزكاة المستحقة .تمت الموافقة على
الربوط الزكوية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام 2006م.
قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمراجعة سجالت المجموعة للسنوات من 2007م إلى 2014م ،وقد نتج عن التقييم النهائي زكاة مستحقة بقيمة 12.9
مليون ريال سعودي تم دفعها خالل عام 2018م .وال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات 2015م و2016م و2017م و2018م قيد المراجعة.

-8-4

5االلتزامات المحتملة

أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،نيابة عنها وخالل دورة أعمالها العادية ،ضمانات بنكية بلغت قيمتها  88.3مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م.
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5قائمة التدفقات النقدية

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
 37:مقر لودجقائمة التدفقات النقدية

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
(أالف الرياالت)

2018م
(مراجعة)

2019م (معدلة)
(مراجعة)

2020م
(مراجعة)

35,664

66,839

13,046

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
التعديالت
استهالكات وإطفاءات

22,171

42,306

49,533

انخفاض قيمة الشهرة

704

204

-

()804

()804

()804

مكاسب مؤجلة من بيع ممتلكات ومعدات
أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

118

()27,230

-

انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

8,506

21,240

4,248

ديون معدومة

()2,739

()693

()126

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14,971

15,897

12,829

78,591

117,759

78,726

صافي التغييرات في رأس المال العامل
ذمم مدينة

()38,996

28,379

()53,046

موجودات متداولة أخرى

()3,694

()21,656

27,139

إيرادات غير مفوترة

()10,525

()7,321

()11,713

مخزون

687

()299

2,464

صافي أطراف ذات عالقة

3,005

()2,981

1,668

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

20,957

37,306

()44,758

النقد من األنشطة التشغيلية

50,025

151,187

481

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

()9,869

()20,165

()13,665

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()14,865

()2,799

()3,117

25,290

128,223

()16,301

()36,196

()59,974

()42,345

-

431,041

-

صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

-

()232,360

-

()2,180

()1,983

()906

شراء استثمارات

-

()283,900

()19,329

()38,377

()147,176

()62,580

أوراق دفع

10,385

()86,577

1,936

صافي قروض ألجل

42,496

()22,880

()25,952

صافي التزامات إيجار

()2,989

273,570

()35,647

توزيعات أرباح مدفوعة

()20,000

-

()11,250

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

()1,084

521

()538

إضافات موجودات غير ملموسة
إضافات حق استخدام أصول
صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

حقوق غير المسيطرين

()3,565

()2,177

()3,364

صافي النقد (المستخدم في) المحصل من األنشطة التمويلية

25,244

162,456

()74,815

صافي التغيير في النقد وما في حكمه

12,157

143,502

()153,696

النقد وما في حكمه في بداية السنة

26,308

38,465

181,967

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

38,465

181,967

28,272

المصدر :القوائم المالية والشركة
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يأتي النقد وما في حكمه بين عام 2018م وعام 2020م من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.
ارتفع النقد وما في حكمه من  38.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  182.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة
ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية واألنشطة التمويلية.
تراجع النقد وما في حكمه إلى  28.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية
واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية.

األنشطة التشغيلية
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى  128.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  25.3مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2018م تماشياً مع ارتفاع أرباح المجموعة بمقدار  31.2مليون ريال سعودي حيث سجلت الشركة أرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل تبلغ 66.8
مليون ريال سعودي عام 2019م مقارنة مع  35.7مليون ريال سعودي عام 2018م ،باإلضافة إلى ارتفاع النقد الناتج من الذمم المدينة حيث انخفضت
الذمم التجارية عام 2019م بمقدار  28.4مليون ريال سعودي.
تراجع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ليصل إلى ( )16.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،متأثراً بتراجع أرباح المجموعة
بمقدار  53.8مليون ريال سعودي حيث انخفضت أرباح الشركة قبل الزكاة إلى  13.0مليون ريال سعودي عام 2020م باإلضافة إلى انخفاض النقد الناتج
من الذمم المدينة والذمم واألرصدة الدائنة األخرى حيث ارتفعت الذمم المدينة بمقدار  53.0مليون ريال سعودي عام 2020م وقد انخفضت الذمم
واألرصدة الدائنة األخرى بمقدار  44.8مليون ريال سعودي عام 2020م.

األنشطة االستثمارية
تراجع صافي النقد السلبي من األنشطة االستثمارية من ( )38.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى ( )141.2مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م نتيجة إضافات حق استخدام أصول بحوالي  283.9مليون ريال سعودي تماشياً مع تغيير المعيار المحاسبي ابتداءاً من  1يناير
2019م ،باإلضافة إلى شراء استثمارات بحوالي  232.4مليون ريال سعودي نتيجة الحصول على وحدات في صندوق الراجحي ريت ،قابله جزئياً متحصل
من بيع ممتلكات ومعدات بما يقارب  431.0مليون ريال سعودي نتيجة بيع المدارس الثالثة إلى صندوق الراجحي ريت.
ارتفع صافي النقد السلبي من األنشطة االستثمارية ليصل إلى ( )62.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م تماشياً مع عدم شراء استثمارات
خالل هذه الفترة وانخفاض قيمة إضافات حق استخدام أصول بحوالي  19.3مليون ريال سعودي في عام 2020م.

األنشطة التمويلية
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية إلى  162.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  25.2مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2018م ،ويعود ذلك أساسياً إلى ارتفاع صافي التزامات اإليجار بحوالي  273.6مليون ريال سعودي نتيجة استئجار مباني ثالثة مدارس خالل
العام ،قابله جزئياً تسديد تسهيالت بما يقارب  86.6مليون ريال سعودي.
تراجع صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية ليصل إلى ( )74.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعود ذلك أساسياً إلى انخفاض
التزامات اإليجار بحوالي  35.7مليون ريال سعودي تماشياً مع الدفعات خالل السنة باإلضافة إلى انخفاض صافي قروض ألجل بحوالي  26.0مليون
ريال سعودي.
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6استخدام متحصالت الطرح6صافي متحصالت الطرح

-1

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية  200.0مليون ريال سعودي .ومن المتوقع ان يخصم من إجمالي متحصالت الطرح
حوالي  4.0مليون ريال سعودي لتغطية مصاريف وأتعاب االكتتاب الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
ومصاريف اإلعالنات والطباعة وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب .وعليه سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي  196.0مليون ريال سعودي.
وستستخدم الشركة صافي متحصالت االكتتاب البالغة حوالي  196.0مليون ريال سعودي لدعم توسعها في قطاع التعليم من خالل االستحواذ على مدارس
وسداد جزء من تسهيالت قصيرة األجل .ولن يحصل المساهمون على أي من المتحصالت الناشئة من الطرح.

6استخدام صافي متحصالت الطرح

-2

يوضح الجدول أدناه االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

 38:مقر لودجاالستخدام المقترح لمتحصالت الطرح
البيان

القيمة (مليون ريال سعودي)

إجمالي متحصالت الطرح

200

تكاليف الطرح

()4

صافي متحصالت الطرح

196

التوسع في قطاع التعليم

96

سداد جزء من تسهيالت قصيرة األجل

100

صافي متحصالت الطرح

196

وتماشياً مع متطلبات المادة ( )54الفقرة (ب) من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،ستقوم الشركة باإلفصاح على موقع مجموعة تداول
السعودية عند وجود اختالف بنسبة ( )%5أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة فور علمها بذلك.

استخدام صافي متحصالت الطرح للتوسع في قطاع التعليم
تشمل استراتيجية الشركة التوسع في قطاع التعليم من خالل االستحواذ على مدارس .وتعتزم الشركة شراء مدارس لتلبية أهدافها التوسعية ،وعليه سيتم
استخدام جزء من متحصالت الطرح (ال يتجاوز الـ  96.0مليون ريال سعودي) في الوقت المناسب لتمويل هذه االستحواذات .وال تزال الشركة كما بتاريخ
هذه النشرة تبحث عن المدارس التي سيتم االستحواذ عليها ،غير أنه من المخطط أن يتم استخدام هذا الجزء من متحصالت االكتتاب البالغ 96.0
مليون ريال سعودي ،لالستحواذ على:
yمدرسة في شمال جدة بطاقة استيعابية ال تتجاوز الـ  3,000طالب وطالبة وبقيمة ال تتجاوز الـ  60مليون ريال سعودي
yمدرسة في شرق الرياض بطاقة استيعابية ال تتجاوز الـ  1,500طالب وطالبة وبقيمة ال تتجاوز الـ  36مليون ريال سعودي
ومن المتوقع ان يتم االستحواذ على هذه المدارس قبل نهاية الربع الثالث من عام 2022م ،كما وأن الشركة ليست بحاجة إلى مصادر تمويل أخرى لتمويل
هذه االستحواذات.
وفي حال فشلت االستحواذات المخطط لها ،فسيتم البحث عن استثمارات بديلة في قطاع التعليم.

استخدام صافي متحصالت الطرح لسداد جزء من تسهيالت قصيرة األجل
سيتم استخدام  100.0مليون ريال سعودي من صافي متحصالت الطرح لسداد قرض قصير األجل بقيمة  100.0مليون ريال سعودي من البنك السعودي
الفرنسي حصلت عليه الشركة لتمويل استحواذ على مدارس وفق اتفاقية تمديد تم إبرامها بتاريخ 2021/05/31م .وتشمل ضمانات هذا القرض:
yتوجيه إجمالي عائدات طرح األسهم إلى حساب الشركة في البنك السعودي الفرنسي.
yرهن صكوك ملكية المدارس الجديدة بحدود تغطية تصل بحدها األدنى نسبة  %120من مبلغ التمويل وذلك خالل يونيو 2022م في حال لم
يتم االنتهاء من طرح أسهم حقوق األولوية خالل يونيو 2022م.
(فض ً
ال راجع القسم الفرعي « 6-9القروض والتسهيالت االئتمانية» من القسم « 9المعلومات القانونية»).

63

ويجدر الذكر:
	-انه بتاريخ 2021/08/29م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء  %60من حصص شركة مدارس الرقي األهلية بقيمة  12.8مليون ريال سعودي.
yتم تأسيس مدارس الرقي األهلية عام 1425هـ وهي موجودة في منطقة السويدي في الرياض ولديها فرع للبنات وفرع للبنين بطاقة استيعابية
تصل إلى حوالي الـ  2,200طالب وطالبة .وتخطط الشركة في توسع هذه المدرسة من خالل بناء مجمع للبنات ومجمع للبنين بمبلغ متوقع ان
يكون  36.5مليون ريال سعودي (حصة الشركة  )%60لتصل الطاقة االستيعابية المتوقعة بعد إنشاء المجمعين إلى حوالي  3,200إلى 3,400
طالب وطالبة.
	-انه بتاريخ 2021/06/29م قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع مالك شركة مدارس اإلنجاز األهلية المحدودة لالستحواذ المحتمل
على  %85من حصص ملكية شركة مدارس اإلنجاز األهلية المحدودة ،وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
yتم تأسيس مدارس اإلنجاز األهلية عام 2010م وهي موجودة في منطقة مكة ولديها فرع للبنات وفرع للبنين بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي
الـ  1,500طالب وطالبة.
وسيتم تمويل هذه االستحواذات  /التوسعات من متحصالت القرض من البنك السعودي الفرنسي ،على ان يتم سداد هذا القرض قبل نهاية النصف األول
من عام 2022م.
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7إفادات الخبراءتم الحصول على موافقة جميع المستشارين التي تظهر أسماؤهم في الصفحة (هـ) على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين
في هذه النشرة .ولم يتم سحب أي من هذه الموافقات حتى تاريخ نشر هذه النشرة .كما أنه ليس ألي منهم أو العاملين لديهم أو ألي من أقربائهم أي أسهم
أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة وشركاتها التابعة بما قد يؤثر على استقاللهم كما بتاريخ هذه النشرة.

65

8اإلقراراتيقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
-
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1بخالف ما ورد في القسم الفرعي « 1-9-3أنشطة شركة الخليج للتدريب والتعليم» من القسم « 3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها» ،لم
أي شركة من شركاته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي
يكن هناك أي انقطاع في أعمال ال ُمصدر أو في ّ
خالل االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات
2لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل ال ُمصدر أو ّ
الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
أي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالث ( )3السابقة
3لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري ال ُمصدر أو ّ
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني
حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
4بخالف ما ورد في الجدول رقم « 1أعضاء مجلس إدارة الشركة» وفي القسم الفرعي « 8-5قائمة المركز المالي» من القسم « 5المعلومات
أي من
المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ال ُمصدر أو في ٍ ّ
شركاته التابعة.
5لم يحتفظ ال ُمصدر بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.

9المعلومات القانونية-1
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9مقدمة عن الشركة
9تأسيس الشركة

	-شركة الخليج للتدريب والتعليم هي شركة مساهمه عامة سعودية تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم  1010103367وتاريخ 1413/05/30هـ
(الموافق 1992/11/24م) ،الصادرة من مدينة الرياض ،والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1443/05/29هـ (الموافق 2022/01/02م).
	-تأسست الشركة بداية في عام 1992م كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الخليج للتدريب والصناعات االلكترونية» وبرأس مال قدره مليون
( )1,000,000ريال سعوي مدفوع بالكامل مقسماً إلى ألف ( )1,000حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،ويمتكلها
شريكين هما :شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات االلكترونية (بنسبة  )%80أي ما يعادل  800حصة ،والسيد  /الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان
(بنسبة  )%20أي ما يعادل  200حصة.
	-بتاريخ 1418/06/10هـ (الموافق 1997/10/11م) قرر الشركاء تعديل عقد التأسيس فيما يخص زيادة رأس مال الشركة ليصبح ثالثة مليون
( )3,000,000ريال سعودي مقسماً إلى ثالثة ألف ( )3,000حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي من خالل الوفاء بقيمتها
نقداً ،توزّع على الشركاء وفق ما يلي :شركة الخليج للكمبيوتر ( )2,400حصة والسيد الوليد الدريعان يملك ( )600حصة.
	-بتاريخ 1424/09/15هـ (الموافق 2003/11/10م) تم تغيير اسم الشركة ليصبح «شركة الخليج للتدريب والتعليم».
	-بتاريخ 1425/10/10هـ (الموافق 2004/11/23م) تم زيادة رأس المال إلى ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي من خالل الوفاء بقيمتها نقداً
وتمت إعادة توزيع الحصص بخروج شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات االلكترونية ودخول عدد من الشركاء وهم :السيد  /عبد العزيز راشد عبد
الرحمن الراشد (بنسبة  )%29والسيد /أحمد علي أحمد الشدوي (بنسبة  )%19والسيد /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد (بنسبة  )%19والسيد /أحمد
محمد سالم السري (بنسبة  )%12وشركة الخليج القابضة (بنسبة  ،)%4بينما انخفضت ملكية السيد /الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان إلى .%17
	-بتاريخ 1427/11/25هـ (الموافق 2006/12/16م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
وزيادة رأس مالها إلى ثمانين مليون ( )80,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثمانية مليون ( )8,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد ،وذلك عن طريق تحويل جزء من األرباح المبقاة وإبقاء هيكل ونسب الملكية كما هي من دون تغيير.
	-بتاريخ 1428/11/30هـ (الموافق 2007/12/10م) ،تم إدراج أسهم الشركة البالغة ثمانية مليون ( )8,000,000سهم عادي في تداول حيث قامت
الشركة بطرح مليونين وأربعمائة ألف ( )2,400,000سهم عادي لالكتتاب العام من خالل بيع  %30من أسهم الشركة إلى الجمهور ،وتحولت الشركة من
شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة سعودية .وقد سبق ذلك حصول الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح وتم نشر نشرة
اإلصدار بتاريخ 2007/10/29م .وأصبحت ملكية كبار المساهمين كما يلي:
-

1السيد  /عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد :يملك عدد  1,624,000سهم بنسبة %20.3
2السيد /أحمد علي أحمد الشدوي :يملك عدد  1,064,000سهم بنسبة %13.3
3السيد /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد :يملك عدد  1,064,000سهم بنسبة %13.3
4السيد /الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان :يملك  952,000سهم بنسبة %11.9
5السيد /أحمد محمد سالم السري :يملك  672,000سهم بنسبة %8.4

	-انتهت فترة الحظر المفروضة على كبار المساهين في يونيو 2008م .وكما بتاريخ 2021/09/16م ،بلغ عدد كبار المساهمين ( )2وهم:
 1السيد /الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان :يملك (بشكل مباشر)  3,678,478سهم بنسبة %8.172 -السيد /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد :يملك (بشكل مباشر وغير مباشر)  2,250,964سهم بنسبة %.5.002
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9تعديل رأس المال

تم تعديل المادة ( )7من النظام األساسي الخاصة برأس مال الشركة عدة مرات على النحو التالي:
	-بتاريخ 1429/09/14هـ (الموافق 2008/09/14م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى مائة مليون
( )100,000,000ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون ( )10,000,000سهم على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ
عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي من بند أرباح مبقاة وتقتصر المنحة على مالك األسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية.
	-بتاريخ 1430/04/08هـ (الموافق 2009/04/04م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى مائة وخمسين مليون
( )150,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون ( )15,000,000سهم على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل
مبلغ خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من بند أرباح مبقاة وتقتصر المنحة على مالك األسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
العامة العادية وغير العادية.
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	-بتاريخ 1432/05/12هـ (الموافق 2011/04/16م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى مئتين مليون
( )200,000,000ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون ( )20,000,000سهم عن طريق تحويل مبلغ خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من
بند أرباح مبقاة وتقتصر المنحقة على مالك األسهم المقيديدن.
	-بتاريخ 1433/05/18هـ (الموافق 2012/04/10م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى مئتين وخمسين مليون
( )250,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000سهم على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل
مبلغ خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من بند أرباح مبقاة وتقتصر المنحة على مالك األسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
العامة العادية وغير العادية.
	-بتاريخ 1434/05/29هـ (الموافق 2013/04/10م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى ثالثمائة مليون
( )300,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من األرباح
المبقاة.
	-بتاريخ 1435/06/15هـ (الموافق 2014/04/15م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى ثالثمائة وخمسين
مليون ( )350,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثالثين مليون ( )35,000,000سهم وذلك عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال
سعودي من األرباح المبقاة.
	-بتاريخ 1436/07/02هـ (الموافق 2015/04/21م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى اربعمائة مليون
( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عن طريق رسلمة خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي من حساب
األرباح المبقاة.
	-بتاريخ 1439/08/08هـ (الموافق 2018/04/24م) وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس المال إلى أربعمائة وخمسين
مليون ( )450,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وأربعين مليون ( )45,000,000سهم عن طريق رسملة خمسين مليون ( )50,000,000ريال
سعودي من حساب األرباح المبقاة.
	-بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م) أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة
بمبلغ مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة ستمائة وخمسين مليون ( )650,000,000ريال سعودي عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية .وهي مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة (هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية ووزارة التجارة)
والمساهمين في الجمعية العامة (غير العادية) .ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة (غير العادية) خالل ستة ( )6أشهر من تاريخ موافقة
الهيئة ،وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة (غير العادية) خالل تلك الفترةُ ،عدت موافقة الهيئة ملغاة.
	-بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ (الموافق 2021/09/30م) صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بزيادة رأس مالها ،وبتاريخ 1442/12/05هـ
(الموافق 2021/07/15م) صدرت موافقة شركة تداول السعودية .وتم اعتماد الزيادة في رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة (غير العادية)
بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م).

-1-3

9تعديل النظام األساسي

باإلضافة إلى التعديالت التي طرأت على رأس المال ،تم تعديل النظام األساسي أكثر من مرة وفق اآلتي:
	-بتاريخ 1434/04/08هـ (الموافق 2013/02/18م) وافقت الجمعية العامة (الغير عادية) على تعديل المادة الرابعة من النظام األساسي للشركة
والخاصة بأغراض الشركة بإضافة األنشطة التالية (الحصول على الوكاالت التجارية وتشغيل المرافق العامة والتوظيف وإقامة وإنشاء وإدارة محالت
ودور القهوة واستيراد البن ومنتجات القهوة).
	-بتاريخ 1438/07/19هـ (الموافق 2017/04/16م) وافقت الجمعية العامة (الغير عادية) على تعديل النظام األساسي تماشياً مع نظام الشركات
الجديد.
	-بتاريخ 1439/03/04هـ (الموافق  )2017/12/22وافقت الجمعية العامة (الغير عادية) على تعديل المادة الثالثة من النظام االساسي للشركة بإضافة
بعض االنشطة الجديدة وهي :تشغيل القوى العاملة ،تشغيل المرافق الصحية ،إقامة وإنشاء وإدارة معاهـد الشراكات االستراتيجية.
	-بتاريخ 1440/08/23هـ (الموافق 2019/04/28م) وافقت الجمعية العامة (الغير عادية) على تحديث بعض بنود النظام األساسي ليتطابق مع نظام
الشركات الجديد ،وقد تم تدقيقه واعتماده من قبل وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) بتاريخ 1440/10/21هـ (الموافق 2019/06/24م) .كما
وافقت الجمعية العامة (الغير عادية) على تعديل المادة الثالثة من النظام االساسي للشركة بإضافة بعض األنشطة الجديدة وهي :تدريس اللغات
األجنبية والبرامج التعليمية واالستشارات األخرى في األعمال والخدمات االدارية والتخطيط والمعلومات االدارية والعالقات العامة وإدارة مواقع
التواصل االجتماعي وتقديم خدمات التسويق االلكتروني.
الشركة ملتزمة بمتطلبات هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية من ناحية تحميل نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة
بالشركة.
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9تعديل االسم التجاري للشركة
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9مدة الشركة

بتاريخ 1424/09/15هـ (الموافق 2003/11/10م) تم تعديل االسم التجاري للشركة من «شركة الخليج للتدريب والصناعات االلكترونية» إلى «شركة الخليج
للتدريب والتعليم».

	-نصت المادة السادسة ( )6من النظام األساسي على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعين ( )99سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي
وزير التجارة بإعالن تحول الشركة ،ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
	-وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1544/08/16هـ (الموافق 2120/03/16م).

-1-6

9مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

-1-6-1

9تشكيل مجلس اإلدارة كما بتاريخ نشرة اإلصدار

وفق المادة السابعة عشر ( )17من النظام األساسي ،يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( )8أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية
للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات.
بتاريخ 1442/05/06هـ (الموافق 2020/12/21م) وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة
مدتها ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخ 2021/02/12م وتنتهي في 2024/02/11م.
 39:مقر لودجأعضاء مجلس اإلدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 2020/12/21م
المنصب

الجنسية

اإلسم

رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

عضو مجلس اإلدارة
المنتدب

سعودي

أحمد علي أحمد الشدوي****

عضو مجلس إدارة

سعودي

علي عبد الخالق عبد الرحمن القرني

عضو مجلس إدارة

سعودي

عبداهلل صغير محمد الحسيني

عضو مجلس إدارة

سعودي

عبد الملك عبد الرحمن عبداهلل ال الشيخ

عضو مجلس إدارة

سعودي

عبداهلل محمد سليمان جبرين

عضو مجلس إدارة

سعودي

عبدالعزيز حماد ناصر البليهد**
عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد***

صفة العضوية
غير مستقل

 /غير تنفيذي
غير مستقل

 /غير تنفيذي
غير مستقل
 /تنفيذي

غير مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي
مستقل

 /غير تنفيذي

األسهم المملوكة*

مباشرة

غير مباشرة

نسبة

2,250,000

964

%5.0021

1,801,284

348,964

%4.7783

3,678,478

-

%8.1744

123,595

964

%0.2768

100

-

%0.0002

1

-

%0.000002

100

-

%0.0002

1,000

-

%0.0022

المصدر :الشركة
*
**

كما بتاريخ 2021/09/16م

ان الملكية غير المباشرة للسيد  /عبدالعزيز حماد ناصر البليهد ناتجة عن ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة الخليج
للتدريب والتعليم.

*** ان الملكية غير المباشرة للسيد  /عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد ناتجة عن ( )1ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة
الخليج للتدريب والتعليم و( )2ملكيته بنسبة  %20.0من شركة راشد العبدالرحمن الراشد واوالده التي تملك بدورها  %3.87من اسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم.

**** ان الملكية غير المباشرة للسيد  /أحمد علي أحمد الشدوي ناتجة عن ملكيته بنسبة  %25.0من شركة الخليج المحدودة التي تملك بدورها  %0.0086من أسهم شركة الخليج للتدريب
والتعليم.

الشركة ملتزمة بنظام الشركات والئحة الحوكمة حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن ثالثة ( )3وال يزيد على أحد عشر ( )11عضو .الشركة
ملتزمة كذلك بنص المادة السادسة عشر ( )16من الئحة الحوكمة بأن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد
أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر) .وتبين أن نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة من المستقلين.
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وفقاً للمادة ( )22من النظام األساسي للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز أن يعين عضواً منتدباً وال يجوز الجمع بين
منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة .الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة لناحية التعيين االلزامي في هذه المناصب
حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه المناصب وفق ما يلي:
 40:مقر لودجتاريخ قرارات تعيين (رئيس المجلس ،نائب رئيس المجلس ،أمين السر)
المنصب

تاريخ قرار المجلس بالتعيين

اسم الشخص المعين

رئيس المجلس

1442/07/22هـ (الموافق 2021/02/14م)

عبدالعزيز حماد ناصر البليهد

نائب الرئيس

1442/07/22هـ (الموافق 2021/02/14م)

عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد

العضو المنتدب

1442/07/22هـ (الموافق 2021/02/14م)

الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

أمين السر

1442/07/22هـ (الموافق 2021/02/14م)

عادل أمين عثمان*

المصدر :الشركة

تم تجديد تعيين أمين سر المجلس بقرار المجلس الصادر في 2021/02/14م وهو مرتبط بعقد عمل مع الشركة في وظيفة مستشار قانوني منذ تاريخ 2014/06/22م .وتم تحديد مكافأته
مع مكافأة أعضاء المجلس واللجان بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 2021/03/30م.

*

9مكافآت المجلس
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	-نصت المادة الواحدة والعشرون ( )21من النظام األساسي على ان تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في البند الخامس من
المادة السابعة واألربعون ( )47من النظام األساسي للشركة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه بحيث يجوز ،في حال حققت الشركة
أرباح ،تخصيص نسبة ال تزيد عن ( )%10لمكافاة مجلس اإلدارة بشرط اال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا
مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو،
وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ً
ال.
	-بلغت قيمة المكافآت والبدالت والتعويضات المخصصة ألعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مبلغ وقدره حوالي ()900,000
ريال سعودي ،كما وبلغت قيمة المكافآت والبدالت والتعويضات المخصصة ألعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ()996,000
ريال سعودي.
	-باستثناء العضو المنتدب الذي يتقاضى راتب شهري ،ليس ألي من األعضاء اتفاقية أو عقد خدمات أو استشارات مع الشركة وال يتقاضون أجر أو
حوافز أخرى منها عدا المكافآت السنوية لقاء عضويتهم في المجلس.

9اجتماعات المجلس
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	-وفق المادة الثالثة والعشرين ( )23من النظام األساسي ،يجتمع مجلس االدارة (مرتين) على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية
ويجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد او الفاكس او االيميل وذلك قبل التاريخ المحدد لالجتماع ( )15يوم ويجب على رئيس المجلس ان يدعو إلى
االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنين من األعضاء.
	-الشركة ملتزمة بأحكام النظام األساسي لناحية الحد األدنى المطلوب سنوياً لعدد اجتماعات مجلس اإلدارة .حقق المجلس الحد األدنى باجتماعاته
خالل العام 2019م حيث بلغ عدد اجتماعات المجلس ( )4اجتماعات حضوري وعدد ( )1هاتفي ،وخالل العام 2020م عقد المجلس عدد ()5
اجتماعات هاتفي  /عبر وسائل التقنية الحديثة وعدد ( )2قرارين بالتمرير.

9لجان المجلس
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لدى مجلس اإلدارة ( )3لجان تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:
لجنة المراجعة :تتشكل لجنة المراجعة من أربعة ( )4أعضاء .وبتاريخ 1442/05/06هـ (الموافق 2020/12/21م) تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة
(العادية) على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وهم:
-

1االستاذ  /عبداهلل صغير محمد الحسيني (رئيس اللجنة  -من داخل المجلس)
2االستاذ  /أحمد علي أحمد الشدوي (عضو اللجنة  -من داخل المجلس)
 3االستاذ  /عمر عبدالعزيز حماد البليهد (عضو اللجنة  -من خارج المجلس)
4االستاذ  /لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو اللجنة  -من خارج المجلس)

وفق المادة السابعة والخمسون ( )57من الئحة حوكمة الشركات والمادة الثامنة ( )8من الئحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة تجتمع لجنة المراجعة
بصفة دورية عل أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنةالمالية للشركة.
 41:مقر لودجعدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل األعوام 2018م 2019م 2020م
لجنة المراجعة
المصدر :الشركة
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2018م

2019م

2020م

4

4

5

لجنة المكافآت والترشيحات :تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة ( )3أعضاء ،وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م) وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 1445/08/01هـ (الموافق 2024/02/11م) .وهي
تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
 1االستاذ  /عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد (رئيس اللجنة  -من داخل المجلس) 2االستاذ  /عبد الملك عبد الرحمن عبداهلل ال الشيخ (عضو اللجنة  -من داخل المجلس)  3االستاذ  /عبداهلل محمد سليمان جبرين (عضو اللجنة  -من داخل المجلس)تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على اال تقل عن اجتماعين خالل السنة المالية الواحدة وترفع
اللجنة تقاريرها إلى المجلس.
 42:مقر لودجعدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل األعوام 2018م 2019م 2020م
لجنة الترشيحات والمكافآت

2018م

2019م

2020م

2

2

2

المصدر :الشركة

لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية :تتشكل لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية من ثالثة ( )3أعضاء ،وقد تم تعيين االعضاء من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م) وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:
 1الدكتور /علي عبد الخالق عبد الرحمن القرني (رئيس اللجنة  -من داخل المجلس) 2األستاذ  /عبد العزيز راشد عبد الرحمن الراشد (عضو اللجنة  -من داخل المجلس) 3الدكتور /عبداهلل صغير محمد الحسيني (عضو اللجنة  -من داخل المجلس)	-اللجنة حديثة التأسيس وعقد اجتماع واحد فقط بتاريخ 2021/03/24م.
	-تم وضع الئحة داخلية واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/03/24م.
والجدير بالذكر أن الشركة ملتزمة بالئحة حوكمة الشركات فيما يخص تشكيل لجان المجلس واعتماد اللوائح والسياسات الداخلية الالزمة ووضعها
موضع التنفيذ (ولمزيد من التفاصيل عن مدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة ،الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 8-3-9االلتزامات المستمرة حسب
متطلبات هيئة السوق المالية» من هذا القسم).

9اإلدارة التنفيذية
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يوضح الجدول أدناه أسماء وتفاصيل اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ هذه النشرة.
 43:مقر لودجاإلدارة التنفيذية

المنصب

اإلسم

األسهم المملوكة*

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

الوليد عبد الرزاق الدريعان

عضو منتدب ورئيس تنفيذي

سعودي

62

1991/08/01م

3,678,478

شريف عصمت حسين

مدير مالي

مصري

52

2021/01/03م

-

حاتم عبد الرزاق الدريعان

نائب الرئيس التنقيذي

سعودي

54

1997/03/11م

-

-

سعيد خالد الغامدي

نائب أول الرئيس لقطاع التعليم

سعودي

53

2010/06/12م

-

-

إسماعيل أحمد أل حسين

نائب أول الرئيس لقطاع التدريب

سعودي

51

1997/08/01م

-

-

-

محمد محمود الخطيب

نائب أول الرئيس لقطاع مراكز االتصال

سوري

44

2006/11/16م

-

-

-

مباشرة

غير مباشرة

نسبة

-

%8.1744

-

-

المصدر :الشركة
*

كما بتاريخ 2021/09/16م

9تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
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يوضح الجدول أدناه تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 44:مقر لودجتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
(أالف الرياالت)
أعضاء مجلس اإلدارة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

982.4

1,002.4

1,996.0

أعلى خمسة كبار التنفيذيين

12,448.7

12,390.2

9,515.8

اإلجمالي

13,431.1

13,392.6

11,511.8

المصدر :الشركة
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9أغراض الشركة

	-وفق المادة ( )3من النظام األساسي ،يجوز للشركة القيام باألعمال اآلتية:
 1التدريب في مجال االلكترونية والحاسب اآللي والتدريب بجميع أنواعه 2تدريس اللغة اإلنجليزية والبرامج التعليمية 3إقامة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة العامة والتسويق والدورات اإلدارية والمحاسبية واالجتماعية وغيرها 4الصيانة والتشغيل 5إقامة وإنشاء وإدارة المدارس األهلية واألجنبية لجميع المراحل التعليمية 6تطوير وتصنيع وتشغيل وصيانة اإللكترونيات وتركيب الشبكات والبنية التحتية وبرمجيات الحاسب اآللي واالعداد الفني وكافة األعمال األخرىذات الصلة
 7إقامة وإنشاء وإدارة مراكز االتصال والدعم الفني واألعمال اإللكترونية والتسويق للغير والتسويق عبر الهاتف 8تقديم الحلول التطويرية والتشغيلية لخدمات العمالء والدعم الفني في معالجة الشكاوى 9امتالك األراضي لصالح الشركة إلقامة المشاريع المتعلقة بأغراض الشركة (مدارس ومراكز ومعاهد تعليمية ونوادي رياضية)	10-الحصول على الوكاالت التجارية وتشغيل وإدارة المرافق العامة ومكاتب التوظيف في الداخل
	11-إقامة وإنشاء وإدارة محالت ودور القهوة والكافيتريات واستيراد البن ومنتجات القهوة
	12-إقامة وإنشاء وإدارة المعاهد والمراكز واألندية الرياضية
	13-ممارسة النقل المدرسي
	14-إقامة وإنشاء وإدارة المراكز النسائية والتجميل
	15-تشغيل القوى العاملة
	16-تشغيل المرافق الصحية
	17-إقامة وإنشاء وإدارة معاهد الشراكات االستراتيجية
	18-االستشارات األخرى في األعمال والخدمات اإلدارية والتخطيط والمعلومات اإلدارية
	19-العالقات العامة وإدارة مواقع التواصل االجتماعي وتقديم خدمات التسويق اإللكتروني
	-وفق شهادة السجل التجاري ،يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية:
أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب ،تشغيل المدارس المستقلة للتعليم االبتدائي بمنهج عالمي ،تشغيل المدارس المستقلة العليم المتوسط
بمنهج عالمي ،تشغيل المدارس المستقلة التعليم الثانوي بمنهج عالمي ،معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة ،التدريب على استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة.
	-يجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو بالخارج بقرار من رئيس مجلس اإلدارة .وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار
هذه ،قامت الشركة بتأسيس ( )42فرع موزعة على مناطق المملكة اإلقليمية ومن بينها ( )6فروع تحت إجراء الشطب .وتم استكمال اجراءات تسجيلها
لدى الجهات المختصة.
	-كذلك ،يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ّأل يقل رأس المال عن ( )5,000,000ريال سعودي .كما
يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ،كما
يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها أو تدخل فيها أو تشتريها أو المتاجرة فيها داخل وخارج المملكة 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 ّأل يشمل ذلك الوساطة في تداولها .وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه،
ليس لدى الشركة شركات تابعة داخل المملكة العربية السعودية ولكن تملك حصص سيطرة في ( )7شركات تابعة خارج المملكة العربية السعودية
وشركة واحدة شقيقة  /زميلة تملك فيها أقل من  %30وهي شركة نيوهورايزون األمريكية والتي تملك فيها الشركة  %14.7من حصصها.
	-تزاول الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيسي وفروعها وشركاتها التابعة وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:
 1قطاع التعليم 2قطاع التدريب 3قطاع مراكز االتصال	-وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة (ولمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع
على القسم الفرعي « 2-9الشهادات والموافقات والتراخيص الحكومية التي حصلت عليها الشركة» من هذا القسم).
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9الشهادات والموافقات والتراخيص الحكومية التي حصلت عليها الشركة

حصلت الشركة وفروعها على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ،ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.
وتوضح الجداول التالية الشهادات والموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة:
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9الشهادات والموافقات والتراخيص المتعلقة بالسجل الرئيسي

 45:مقر لودجالموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة
الموافقات والتراخيص التي حصل عليها الشركة
الغرض

صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

مالحظة

قيد الشركة في سجل
الشركات التجارية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1010103367

1413/05/30هـ
(الموافق
1992/11/24م)

1443/05/29هـ
(الموافق
2022/01/02م)

وزارة التجارة-
مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

العنوان /
الرياض  -حي
العليا خلف
مكتبة جرير

شهادة عضوية
الغرفة
التجارية
الصناعية

إلتزام بأحكام نظام
السجل التجاري
استخرجت الشركة
شهادة عضوية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

49129

1413/09/07هـ

1443/05/29هـ

1993/02/28م)

2022/01/02م)

الغرفة التجارية
الصناعية بمدينة
الرياض

درجة العضوية:
(األولى)

شهادة الزكاة

لتمكين الشركة من
مراجعة جميع الجهات
الحكومية وإنهاء
معاملته لديها

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

300433786

1442/09/19هـ
(الموافق
2021/04/30م)

1443/09/29هـ
(الموافق
2022/04/30م)

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

فروع المكلف:
جميع فروع
الشركة من
معاهد مدارس

شهادة تسجيل
بضريبة
القيمة
المضافة

لالفاده بأن الشركة
مسجله بضريبة القيمة
المضافة

1440/05/06هـ
(الموافق
2019/01/13م)

تصدر لمرة
واحدة

هيئة الزكاة
والضريبة
والجمارك

أعضاء
المجموعة
الضريبية14 :
فرع

شهادة تقييم
كيان الشركة

تقييم كيان الشركة
وفقاً لبرنامج نطاقات
حيث تشير الى ان
الشركة في النطاق
(كبيرة)

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة
ملتزمة بنسبة التوطين
المطلوبة منها وفق
برنامج نطاقات

شهادة
التأمينات
االجتماعية

نوع الترخيص

السجل
التجاري

شهادة تصنيف
المقاولين
(الدرجة
االولى)

3000433786

1-35475

(الموافق

(الموافق

غير محدد

غير محدد

إدارة الخدمات
االلكترونية لوزارة
الموارد البشرية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

2000215000204

1442/09/20هـ
(الموافق
2021/05/02م)

1442/12/23هـ

(الموافق
2021/08/02م)

وزارة الموارد
البشرية والتنمية
االجتماعية

التزام الشركة تجاه
أنظمة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم
(وفروعها)

38498134

1442/09/20هـ
(الموافق
2021/05/02م)

1442/12/23هـ
(الموافق
2021/08/02م)

المؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

تقويم إمكانيات
المقاول المالية،
والفنية ،واإلدارية،
والتنفيذية؛ لوضعه
في المجال والدرجة
المناسبة.

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

مجال التصنيف:

22449

1413/05/30هـ

1444/10/16هـ

1992/11/24م)

2023/05/06م)

(الموافق

(الموافق

وزارة الشؤون
البلدية والقروية

yتقنية
المعلومات
yصيانة
وتشغيل
االعمال
االلكترونية

المصدر :الشركة
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9قطاع التعليم

تتكون شركة الخليج للتدريب والتعليم من ثالثة قطاعات أساسية ،تغطي معاهدها ومراكزها التعليمية في شتى مناطق المملكة وهي :قطاع التدريب ،قطاع
التعليم ،وقطاع مراكز االتصال .وفيما يلي تفاصيل حول فروع الشركة داخل المملكة وفقاً لكل قطاع:
مدارس رواد الخليج العالمية :لدى الشركة سلسلة مدارس تشمل «مدارس رواد الخليج العالمية» و»مدارس رواد الخليج األهلية» وروضات «براعم رواد
فرصا تعليمي ًة لطالب وطالبات المملكة العربية السعودية واألجانب.
الخليج العالمية» .افتتحت أولى المدارس عام 2010م بمدينة الدمام ،وتقدم المدارس ً
ولديها ( )7فروع داخل المملكة العربية السعودية في اربع مدن رئيسية الدمام ،وجدة ،والظهران ،والرياض .وفيما يلي نبذة عن تلك الفروع:
 46:مقر لودجفروع مدارس رواد الخليج العالمية
اسم الفرع

1

مدارس رواد الخليج
العالمية

2

مدارس رواد الخليج
األهلية

بنين  -بنات

بنات
3

مدارس رواد الخليج
العالمية
بنين  -بنات

4

مدارس رواد الخليج
العالمية
بنين  -بنات

عنوان الفرع

النشاط حسب السجل التجاري

شهادة السجل
التجاري

شهادة عضوية
الغرفة التجارية
والصناعية

مدير الفرع
(موظفين في الشركة
حسب مسير الرواتب)

الدمام  -حي
الشاطي

إقامة وانشاء وإدارة المدارس األجنبية
لجميع المراحل التعليمية (بنات)،
وتعليم المنهج األمريكي (بنين)

2050072673

118679

د .خالد السحيم

الدمام  -حي
الحمراء

التعليم االبتدائي للطالبات بمنهج
وطني ،التعليم الثانوي للطالبات
بمنهج وطني ،التعليم المتوسط
للطالبات بمنهج وطني

2050065522

جدة  -حي
الشراع

تدريس المنهج األمريكي (رياض
أطفال – ابتدائي)

الرياض  -حي
المغرزات

تدريس المنهج األمريكي مرحلة
رياض أطفال ،ابتدائي ،متوسط
(بنات)

4030298941

1010313248

129993

374074

346384

د .خالد السحيم

د .خالد السحيم

د .خالد السحيم

الروضات
5

مدارس براعم رواد
الخليج العالمية

الرياض  -حي
الصحافة

تعليم المنهج األمريكي رياض أطفال
(بنات)

1010373935

364475

د .خالد السحيم

6

مدارس براعم رواد
الخليج العالمية *

الرياض  -حي
الملقا

انشاء مدارس

1010468531

ال يوجد عضوية

د .خالد السحيم

7

مدارس براعم رواد
الخليج

الظهران  -حي
الدانه

التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة
رياض أطفال بمنهج وطني ،تشغيل
المدارس المستقلة ،التعليم المتوسط
للطالب بمنهج وطني

2051060277

197040

د .خالد السحيم

المصدر :الشركة

تم التوقف عن تشغيلها في الربع األول من عام 2020م.

*

السجالت التجارية المظللة منتهية ولم يتم تجديدها.
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 47:مقر لودجفروع معاهد التدريب
معاهد التدريب
اسم الفرع

العنوان

النشاط

شهادة السجل
التجاري

شهادة عضوية الغرفة
التجارية والصناعية

مدير الفرع
(موظفين في الشركة
حسب مسير الرواتب)

1

معهد الخليج لتعليم
اللغة االنجليزية

الرياض  -حي
السويدي

تعليم اللغة اإلنجليزية

1010439960

539033

خالد عبدالرحمن سليمان
الحسين

2

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

الرياض  -حي
السويدي

التدريب على استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

1010418073

557639

خديجة علي احمد الريمي

3

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

الرياض  -حي
المغرزات النزهة

التدريب على استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

1010418220

569680

سميرة صالح مرزوق
الدريعان

4

معهد الخليج العالمي
للتدريب

الرياض  -حي
الملك عبداهلل
الفرسان

التدريب في مجال الحاسب اآللي

1010430266

346385

معدي علي عبداهلل
القحطاني
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معاهد التدريب
اسم الفرع

العنوان

النشاط

شهادة السجل
التجاري

شهادة عضوية الغرفة
التجارية والصناعية

مدير الفرع
(موظفين في الشركة
حسب مسير الرواتب)

5

معهد الخليج

الرياض  -حي
القدس

تعليم اللغة اإلنجليزية بنين

1010442273

343642

عبداهلل صالح الفهيد

6

شركة الخليج للتوظيف

الرياض  -حي
المروج

التوسط في توظيف السعوديين

1010690019

623479

عبدالعزيز عبدالرحمن
عبدالعزيز المبارك

7

معهد الخليج العالمي
للتدريب

القصيم  -بريدة
 حي المنتزهالشرقي

تدريب وتعليم

1131036242

601011115746

هاني إبراهيم سعيد
الغامدي

8

معهد الخليج العالمي
للتدريب

القصيم  -بريدة
 حي المنتزهالشرقي

تدريب وتعليم

1131036242

601011115746

-

9

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

خميس مشيط -
حي ذهبان النزهة
طريق المدينة
العسكرية

رجال

نساء

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة ،التدريب على استخدام
الحاسبو والبرامج الملحقة

5855026677

701001122079

هاني إبراهيم سعيد
الجبران الغامدي

10

معهد الخليج العالمي
للتدريب بنين وبنات

جدة  -حي
الروضة

تدريب على استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

4030122203

66332

حاتم عبدالرزاق صالح
الدريعان

11

معهد الخليج العالمي
للتدريب

جدة  -حي
الروضة شارع
عبداهلل بالخير

معاهد التدريب العالمي  -معاهد
اللغات والمهارات المحادثة -
التدريب على استخدام الحاسب
اآللي

4030280772

-

نوره عبدالرزاق صالح
الدريعان

مكة المكرمة -
حي العزيزية

تدريب الحاسب اآللي

4031090192

202001117227

عبير بنت محمد بن
عبداهلل السميري

13

معهد الخليج العالمي
للتدريب

مكة المكرمة
 حي النزاهةمجمع النور

12

معهد الخليج العالمي
للتدريب
رجال -نساء

التدريب على صيانة وإصالح أجهزة
الحاسوب ،التدريب على استخدام
الحاسوب والبرامج الملحقة ،معاهد
التدريب

431038762

20200117722

إسماعيل احمد إسماعيل
ال حسين

14

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

ابها  -حي المروج
المنسك

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة والتجريب على استخدام
الحاسوب والبرامج الملحقة

5850122851

701011113087

خالد عبدالرزاق صالح
الدريعان

15

معهد الخليج العالمي
للتدريب  -رجال

ابها  -حي الصفا
الراشد مول

التدريب على استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

5850036806

701001168003

عماد عمر محمد مدخلي

المدينة المنورة -
حي الفتح

معاهد للتدريب

4650036870

203001123566

محمد محسن مبارك
الغامدي

203011134142

ايمان عبداهلل محمد أبو
النصر

16

معهد الخليج العالمي
للتدريب
رجال

17

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

المدينة المنورة
 حي العريضالقبلتين

معهد لغة انجليزية

4650073903

18

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

الخبر  -حي
قرطبة  -حي
الراكنة

تقنية الحاسب وتقنية شبكات
الحاسب واداخل البيانات ومعالجة
النصوص والجال اإليجاري والمالي
وتطوير الذات

19

معهد التدريب البحري

الدمام  -حي
قرطبة

2051057228

282461

هاله بنت كاضم بن راضي
الجازر

ال يوجد**

-

-

20

معهد الخليج النسائي
للتدريب

االحساء  -حي
المبرز

التدريب في مجال الحاسب

2252027144

302001111373

الوليد عبد الرزاق صالح
الدريعان

21

معهد الخليج للتعليم
اللغة االنجليزية

حائل  -حي
البحيرة

معاهد تعليم اللغات ومهارات
المحادثة

3350044643

402001153278

عياد سليمان عيد العنزي

تدريب وتعليم
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صالونات ومراكز تجميل نسائية* :
 -1مركز طيف الصحة الرياضي -2 .صالون فوغ

اسم الفرع

العنون

النشاط

السجل التجاري

عضوية الغرفة
التجارية

مدير الفرع
(موظفين في الشركة
حسب مسير الرواتب)

1

مركز طيف الصحة
الرياضي

الرياض  -حي
قرطبة شارع
خالد بن وليد

الصاالت والمراكز الرياضية النسائي

1010461047

396113

تراسي لين راي كارسن

2

فوغ الجمال للتزين
النسائي

الرياض  -حي
قرطبة

الصالونات نسائية

1010443889

-

تراسي لين راي كارسن

3

مركز طيف الصحة
وفوغ الجمال

التخصصي

صالونات نسائية

ال يوجد**

-

-

4

مركز طيف الصحة
الرياضي

الرياض  -العليا

الصاالت والمراكز الرياضية النسائي

1010167124

-

الوليد عبد الرزاق صالح
الدريعان

5

صالون فوغ الجمال
للتزين النسائي

الرياض  -العليا

الصالونات نسائية

1010361382

338301

تراسي لين راي كارسن

6

مركز طيف الصحة
الرياضي

الخبر  -العقربية

الصاالت والمراكز الرياضية النسائي

2051056443

-

تراسي لين راي كارسن

7

صالون فوغ الجمال
للتزين النسائي

الخبر  -العقربية

الصالونات النسائية

2051050280

227935

تراسي لين راي كارسن

المصدر :الشركة

لدى شركة الخليج للتدريب والتعليم مؤسسة فردية تمارس نشاط تشغيل المراكز الرياضية النسائية بسجل تجاري رقم ( )1010167124وهي مسجلة باسم السيدة /تراسي لين راي
كارسن وذلك وفقاً لعقد توظفيها مع الشركة بمنصب مدير إقليمي .ولدى المؤسسة ( )5فروع داخل المملكة تمارس فيها نشاط «الصالونات والمراكز الرياضية النسائية».

*

خالل شهر أكتوبر من عام 2018م ،عممت وزارة التجارة على كافة الجهات الحكومية ذات العالقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة االدارية الواحدة أي انه ال يشترط إصدار
(سجالت فرعية) و(شهادة اشتراك في الغرفة التجارية) للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة اإلدارية ،بحيث يُكتفى بسجل واحد لألنشطة المتجانسة
في المنطقة اإلدارية الواحدة.

**

*** السجالت التجارية المظللة منتهية ولم يتم تجديدها.

-2-2-3

9قطاع مراكز االتصال

«سمارت لينك» ( )Smart Linkوهي فرع من فروع الشركة تقوم بتقديم حلول شاملة لخدمات مراكز االتصال المتكاملة (شاملة خدمات مراكز االتصال
المزودة داخلياً  In-House Servicesأو خارجياً باإلنابة عن العميل  Out-Source Servicesباإلضافة لخدمات توفير وتأهيل الكوادر البشرية والقوى
العاملة) .وحصلت الشركة على التراخيص الحكومية الالزمة الفتتاح الفروع الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ،باإلضافة إلى ترخيص «تقديم
خدمات االتصال» الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم ( )80-13-37بتاريخ 1437/06/13هـ (الموافق 2016/03/22م) وساري حتى
بتاريخ 1443/06/12هـ (الموافق 2022/01/15م).
 48:مقر لودجفروع مراكز االتصال
اسم الفرع

الحي

النشاط

شهادة السجل
التجاري

عضوية الغرفة
التجارية

مدير الفرع
(موظفين في الشركة
حسب مسير الرواتب)

1

شركة الخليج للتدريب والتعليم

الرياض  -حي الغدير

أنظمة التشغيل ومراكز
االتصال

1010369937

504808

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

2

شركة الخليج للتدريب والتعليم

الرياض  -حي المروج

التوسط في توظيف
السعوديين

1010690019

504808

عبدالعزيز عبدالرحمن
عبدالعزيز المبارك

3

سمارت لينك

الرياض  -حي النهضة
المروج 2

أنظمة التشغيل ومراكز
االتصال

1010369937

504808

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

4

شركة الخليج للتعليم والتدريب

الرياض  -العليا

أنظمة التشغيل وتقديم
خدمة مراكز االتصال

1010369937

504808

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

5

سمارت لينك

الدمام  -سيهات

أنظمة التشغيل ومراكز
االتصال

1010369937

504808

الوليد عبد الرزاق
صالح الدريعان

1

شركة الخليج للتدريب والتعليم

طويق

مستودعات
المصدر :الشركة
*
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مستودع

ال يوجد*

-

يتم استخدام رخصة البلدية لفتح المستودع وتشغيله .وال يشترط إصدار (سجالت فرعية) و(شهادة اشتراك في الغرفة التجارية) للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري
وبنفس المنطقة اإلدارية ،بحيث يُكتفى بسجل واحد لألنشطة المتجانسة في المنطقة اإلدارية الواحدة.

-3

9االلتزامات المستمرة حسب المتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات
الحكومية على الشركة بصفتها «صاحب الترخيص»

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

-3-1

9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

	-الشركة وفروعها ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي الجديد بموجب
شهادة السجل التجاري رقم ( )1010103367وتاريخ 1413/05/30هـ (الموافق 1992/11/24م) الصادرة من مدينة الرياض ،والتي تنتهي صالحيتها
بتاريخ 1443/05/29هـ (الموافق 2022/01/02م) .لم تقم الشركة بتجديد بعض سجالتها التجارية المتعلقة بفروعها حيث تبين وجود عدد ()8
سجالت تجارية منتهية صالحيتها وال يوجد أي غرامة مترتبة على عدم تجديد السجل التجاري ،ولكن سيتم احتساب السنوات المنقضية دون تجديد
السجل التجاري مع رسوم التجديد .وقد تبين أنه جاري العمل حالياً على شطب هذه السجالت التجارية.
	-الشركة ملتزمة بنظام الشركات وقد تم اعداد النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت الجديدة التي أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد
أخذ موافقة وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي المقترح وتمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية)
بتاريخ 1440/08/23هـ (الموافق 2019/04/28م).
	-كما ان الشركة وفروعها ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية استخراج شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقر الرئيسي بموجب الشهادة
رقم ( )49129وتاريخ 1413/09/07هـ (الموافق 1993/02/28م) وتنتهي صالحيتها في 1443/05/29هـ (الموافق 2022/01/02م).
	-سجلت الشركة عدداً من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالها .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تم تسجيل عدد ( )19عالمة
تجارية من بينها ( )6عالمات تم تسجيلها وفق اتفاقيات االمتياز التجاري (فرانشايز) مع شركات أجنبية (ولمزيد من التفاصيل عن شهادات تسجيل
العالمات التجارية الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 8-9العالمات التجارية» من هذا القسم).
	-الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية عكس أي تعديل على بيانات السجل التجاري خالل مدة  30يوم من حدوث التعديل حيث تم تحديث
بيانات السجل التجاري لناحية أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفق ما هو مبين في هذه النشرة.
	-قامت الشركة بتسجيل موقعها االلكتروني لدى المركز السعودي لمعلومات الشبكة في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )،)www.alkhaleej.com.sa
وذلك من أجل الحفاظ على حقوق ملكيتها للموقع االلكتروني ومنع الغير من استخدام موقع مماثل أو مشابه.
	-الشركة ملتزمة بالبند الخامس عشر ( )15من نظام الشركات الذي يلزم تبيان رأس مال الشركة على ورقها الرسمي وكافة الوثائق التي تستخدمها
مع الغير وعكس التعديالت التي تطرأ على رأس المال.
	-يُلزم نظام االمتياز التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( )122وتاريخ 1441/02/09هـ (الموافق 2019/10/08م) والئحته التنفيذية كل
مانح امتياز أن يقيد اتفاقية االمتياز ووثيقة اإلفصاح لدى الوزارة ويلتزم مانح االمتياز بعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماث ً
ال لنشاط صاحب
االمتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية االمتياز ،أو منح الحق للغير في ذلك ،خالل مدة سريان اتفاقية االمتياز .وفي حال وقوع
إخالل جوهري من مانح االمتياز بالتزامات اإلفصاح أو القيد المحددة في النظام والالئحة ،يحق لصاحب االمتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه
باإلخالل أو قبل انقضاء ثالث سنوات من تاريخ وقوع اإلخالل ،أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية االمتياز  -بإشعار مكتوب إلى مانح االمتياز -دون تعويض
مانح االمتياز عن ذلك وقد يتم الزام مانح االمتياز ( )1إعادة شراء األصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال االمتياز التي قام صاحب االمتياز
بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته ،وذلك خالل (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب االمتياز .وتكون إعادة الشراء بثمن ال يقل عن الثمن الذي
دفعه صاحب االمتياز مخصوماً منه مقدار استهالك أي معدات أو تجهيزات من هذه األصول ،ويحتسب مبلغ االستهالك وفقاً للمعايير المحاسبية
المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب االمتياز و( )2تعويض صاحب االمتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال االمتياز في
المملكة أو االستحواذ عليها أو تشغيلها ،وأي ضرر آخر لحق به .لم تلتزم الشركة بالمادة ثالثة ( )3من الالئحة التنفيذية للنظام حيث لم تقم بقيد
بعض من اتفاقيات االمتياز الموقعة ووثيقة اإلفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خالل (تسعين) يو ًما من تاريخ توقيع االتفاقية ،وذلك بإيداع نسخة من
هذه االتفاقية ووثيقة اإلفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة .كما لم تلتزم بالمادة الخامسة والثالثون ( )35من نظام العالمات التجارية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم  21وتاريخ 1423/05/28هـ حيث لم تقم بتسجيل اتفاقية ترخيص باستخدام العالمة التجارية لبعض مانحي االمتياز( .ولمزيد
من التفاصيل عن عقود الفرنشايز الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 4-5-9عقود االمتياز التجارية (الفرانشايز)» من هذا القسم).
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة ولوائح وزارة التجارة.
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9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

	-الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم اقراراتها الزكوية والضريبية خالل  120يوم من انتهاء السنة
المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
	-تقوم الشركة وفروعها بتقديم إقرار زكوي موحد بموجب الرقم الضريبي المميز ( )300433786وقد حصلت على شهادة زكاة حتى عام 2020م بالرقم
( )7001363006وتاريخ 1442/09/19هـ (الموافق 2021/04/30م) وهي صالحة حتى تاريخ 1443/09/29هـ (الموافق 2022/04/30م).
	-الشركة وفروعها ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي
( )3000433786وتاريخ 1440/05/06هـ (الموافق 2019/01/22م) وهي شهادة اشتراك تصدر مرة واحدة من دون حاجة لتجديدها وليس لها تاريخ
انتهاء.
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	-حصلت الشركة على خطاب من هيئة الزكاة والدخل متعلق بربط الزكاة وضريبة االستقطاع على الشركة للسنوات من 2007م وحتى 2014م والذي
بموجبه قامت الهيئة بمطالبة الشركة بسداد مبالغ إضافية قدرها ( )9,749,692ريال سعودي ومبالغ ضريبة استقطاع وقدرها ( )1,510,287ريال
سعودي .بتاريخ 1439/10/12هـ (الموافق 2018/06/26م) دفعت الشركة المبالغ التي عليها وقدمت اعتراض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك
قبل انتهاء المهلة المحددة لالعتراض ،وتم إنهاء النزاع نهائيأ لتلك الفترة.
	-حصلت الشركة أيضاً على خطاب من هيئة الزكاة والدخل متعلق بربط الزكاة للسنوات المالية من 2015م وحتى 2018م طلبت الهيئة بموجبها سداد
زكاة بمبلغ ( )25,084,981.58ريال سعودي .بتاريخ 1442/07/06هـ (الموافق 2021/02/17م) قدمت الشركة اعتراض لدى الهيئة العامة للزكاة
والدخل قبل انتهاء المهلة المحددة لالعتراض ،وما زالت قيد االعتراض.
باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،ال يوجد لدى الشركة أي ربط زكاة عن األعوام السابقة والتي تصدر من الهيئة .ولم
تقم الشركة بتقديم أي اعتراض بنا ًء على متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو رفضها ألي إقرارات عن سنوات سابقة.
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	-تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد  ))1-35475وفقاً لشهادة السعودة المستخرجة من مكتب
العمل .وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات االلكترونية للوزارة وتم استخراج شهادة السعودة بتاريخ 1442/09/20هـ (الموافق
2021/05/01م) لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات.
	-تبلغ نسبة التوطين في قطاع (التعليم)  %94.77مصنفة ضمن نشاط  -رياض أطفال  -وتقع في النطاق األخضر متوسطة فئة (أ) .ولديها شهادة
نطاقات أخرى ضمن نشاط  -التعليم األجنبي  -وتبلغ نسبة التوطين فيها  %54.11مصنفة في النطاق األخضر -متوسطة فئة (ج).
	-تبلغ نسبة التوطين في قطاع (التدريب)  %54.05مصنفة ضمن نشاط – المعاهد  -وتقع في النطاق األخضر – كبيرة.
	-تبلغ نسبة التوطين في قطاع (مراكز االتصال)  %57.85مصنفة ضمن نشاط  -تقنية المعلومات  -وتقع في النطاق األخضر  -كبيرة.
(Manual

	-لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية
2017/05/30م) وتحمل رقم (.)142038

 )HRخاصة بالشركة معتمدة من قبل مكتب العمل بتاريخ (الموافق 1438/09/05هـ (الموافق

يبين الجدول أدناه عدد الموظفين في شركة الخليج للتدريب والتعليم وفروعها كما في تاريخ نشر هذه النشرة:
 49:مقر لودجأعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين

عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين
الجهة

المرجع*

عدد الموظفين السعوديين

عدد الموظفين غير
السعوديين

المجموع

التأمينات االجتماعية

شهادة التأمينات

3,441

1,939

5,380

الجوازات  -مقيم

مستخرج من مقيم

ال ينطبق

1,836

-

الشركة*

مسير الرواتب

-

-

5,550

المصدر :الشركة
*

كما في ابريل 2021م

	-تبين عدم مطابقة بيانات واعداد العمالة وفق الجهات الحكومية المسجلة لديها الشركة مما قد يفسر وجود عمالة تعمل لدى الشركة وليسوا على
كفالتها أو العكس قيام بعض العمال المسجلين تحت كفالة الشركة بالعمل لدى جهة أخرى دون القيام بنقل كفاالتهم بطريقة نظامية.
	-يُلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أصحاب العمل بأن يكون عقد العمل مع أي موظف وعامل مكتوب ومن نسختين .كذلك ألزمت وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية أن يتم توثيق عقود العمل الكترونياً من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة الفرصة
للعاملين التحقق من صحة بيانات عقودهم من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وذلك وفقا
للقرار الوزاري رقم ( )156309وتاريخ 1440/08/18هـ (الموافق 2019/04/23م) .علماً بأنه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد
معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة ،أما المتعاقد معهم مسبقاً فيكون توثيق عقودهم إلزامياً وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام
2020م .وحتى تاريخ اصدار هذا النشرة ،الشركة ملتزمة بتوثيق عقود موظفيها بنسبة التزام .%122.33
	-وفقاً للقرار الوزاري رقم  739لعام 2016م بشأن حماية األجور ،يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سداد أجور
العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خالل نظام حماية األجور ،ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي النتهاء المدة المحدد على أساسها
األجر في العقد .الشركة ملتزمة بإيداع أجور العاملين بها عن طريق البنوك المحلية والرفع المنتظم لملف األجور وحتى تاريخ اصدار هذا النشرة.
باستثناء ما تم ذكره في في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

78

9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان («وزارة
البلديات»)

-3-4

	-ينبغي على الشركة استخراج رخصة بلدية لمكاتبها اإلدارية ومنشاتها التعليمية وفروعها التي تزاول من خاللها أعمالها حتى تتمكن الشركة من
تشغيلها وفتحها وفق االجراءات النظامية مع األخذ باالعتبار أن البلدية تتطلب الوثائق التالية :صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس (النظام
األساسي) وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشاة التعليمية أو المحل التجاري أو المستودع وغيرها من مقرات الشركة
الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى من بعد ويشمل اللوحة (مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية
العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة) باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.
	-قامت الشركة باستخراج رخصة بلدية وسالمة لجميع فروعها وفقا اآلتي:
 50:مقر لودجتراخيص البلدية وسالمة الفروع
اسم الفرع

1

مبنى اإلدارة
العامة
(مبنى ملك
للشركة)

الحي

النشاط

الرياض -
العليا

مبنى اداري

شهادة السجل
التجاري

1010103367

ترخيص البلدية
للموقع

تاريخ انتهاء
رخصة البلدية

غير ملتزمة

موافقة الدفاع
المدني

تاريخ انتهاء
رخصة الدفاع
المدني

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

قطاع معاهد التدريب والتعليم
معهد الخليج
للتدريب والتعليم

الرياض
حيالسويدي

تعليم اللغة
اإلنجليزية

1010439960

4102433434

2

معهد الخليج
للسيدات

الرياض
 حيالسويدي

التدريب على
استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

1010418073

40031933360

3

معهد الخليج
العالمي النسائي
للتدريب

الرياض -
حي النزهة

التدريب على
استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

1010418220

4

معهد الخليج
العالمي للتدريب

الرياض -
حي الملك
عبداهلل -
الفرسان

التدريب في مجال
الحاسب االلي

1010430266

40031923040

5

معهد الخليج

الرياض -
حي القدس

تعليم اللغة
اإلنجليزية بنين

1010442273

40031923040

6

شركة الخليج
للتوظيف

الرياض -
حي المروج

التوسط في توظيف
السعوديين

1010690019

7

معهد الخليج
العالمي للتدريب
للسيدات

القصيم -
حي المنتزه
الشرقي

تدريب وتعليم

1131036242

3909348084

8

معهد الخليج
العالمي للتدريب
رجال

القصيم -
حي المنتزه
الشرقي

تدريب وتعليم

1131036242

3909348084

9

معهد الخليج
العالمي النسائي
للتدريب

خميس
مشيط -
حي ذهبان

معاهد تعليم اللغات
ومهارات المحادثة،
التدريب على
استخدام الحاسب
والبرامج الملحقة

5855026677

41022576768

10

معهد الخليج
العالمي للتدريب
بنين

جدة  -حي
الروضة

تدريب على
استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

4030122203

1100053879

1

بنين

1443/05/01هـ
(الموافق

2021/12/05م)
1444/02/01هـ
(الموافق

2022/08/28م)

غير ملتزمة

-000337779-1
40

1443/02/27هـ
(الموافق

2021/10/04م)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)
1443/09/14هـ
(الموافق

2022/04/15م)
1443/09/14هـ
(الموافق

2022/04/15م)

غير ملتزمة

10031301040

10031301040

1443/03/18هـ
(الموافق

2021/10/24م)
1443/03/18هـ
(الموافق

2021/10/24م)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)
1443/09/18هـ
(الموافق

2022/04/19م)
1443/09/18هـ
(الموافق

2022/04/19م)
1443/02/02هـ
(الموافق

2021/09/09م)

200027577241
-000266369-2
42

300013874342

1441/05/07هـ
(الموافق

2020/01/02م)
جاري تجديد
الرخصة

30020953642

1443/02/17هـ
(الموافق

2021/09/24م)
1443/05/13هـ
(الموافق

2021/12/17م)
1443/02/19هـ
(الموافق

2021/09/26م)
1443/04/01هـ
(الموافق

2021/11/06م)
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مكة
المكرمة
حيالعزيزة

تدريب الحاسب
االلي

4031090192

12

معهد الخليج
العالمي للتدريب

مكة
المكرمة
 حيالنزاهة
مجمع
النور

التدريب على صيانة
وإصالح أجهزة
الحاسوب ،التدريب
على استخدام
الحاسوب والبرامج
الملحقة ،معاهد
التدريب

4031038762

13

معهد الخليج
العالمي النسائي
للتدريب

ابها  -حي
المروج

معاهد تعليم اللغات
ومهارات المحادثة
والتجريب على
استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

5850122851

14

معهد الخليج
العالمي للتدريب
رجال

ابها  -حي
الصفا
الراشد
مول

التدريب على
استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

5850036806

41113616779

15

معهد الخليج
العالمي للتدريب
رجال

المدينة
المنورة -
حي الفتح

معاهد للتدريب

4650036870

41073454881

16

معهد الخليج
العالمي النسائي
للتدريب

المدينة
المنورة -
القبلتين
حي
العريض

معهد لغة انجليزية

4650073903

17

معهد الخليج
العالمي للتدريب

الخبر -
حي قرطبة
الراكه

تقنية الحاسب
وتقنية شبكات
الحاسب واداخل
البيانات ومعالجة
النصوص والجال
اإليجاري والمالي
وتطوير الذات

3051057228

18

معهد الخليج
للتدريب

الجبيل -
الفناتير
 الوجهالبحري

التدريب في مجال
الحاسب االلي
وتدريب اللغة
اإلنجليزية

2050098237

19

معهد الخليج
النسائي للتدريب

االحساء -
حي المبرز

التدريب في مجال
الحاسب

2252027144

41032594058

20

معهد التدريب
البحري

الدمام -
حي قرطبة

تدريب وتعليم

ال يوجد

4109354251

21

معهد الخليج
للتعليم اللغة
االنجليزية

حائل
 حيالبحيرة

معاهد تعليم اللغات
ومهارات المحادثة

3350044643

22

معهد الخليج
للتدريب

حائل
 حيالبحيرة
طريق
الملك
سعود

التدريب على
استخدام الحاسوب
والبرامج الملحقة

11

معهد الخليج
العالمي للتدريب
رجال  -نساء

3350142327

80531

80531

40062063794

41073453961

41093542451

(الموافق

2021/09/29م)
1443/02/22هـ
(الموافق

2021/09/29م)

1443/06/28هـ
(الموافق

2022/01/31م)
1443/05/02هـ
(الموافق

2021/12/06م)
1443/07/16هـ
(الموافق

2022/02/17م)
1443/04/10هـ
(الموافق

2021/11/15م)

1443/03/16هـ
(الموافق

2021/10/22م)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

100061847742

100061847742

(الموافق

2021/10/14م)
1443/03/08هـ
(الموافق

2021/10/14م)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

100057236141

10068718942

100055224641

100055410141

1443/04/28هـ
(الموافق

2021/12/03م)
1443/07/10هـ
(الموافق

2022/02/11م)
1443/03/11هـ
(الموافق

2021/10/17م)

1443/03/12هـ
(الموافق

2021/10/18م)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

صالونات ومراكز تجميل نسائية
مركز طيف الصحة الرياضي
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1443/02/22هـ

1443/03/08هـ

(تحت االجراء)
1444/02/29هـ
(الموافق

2022/09/25م)
1443/03/16هـ
(الموافق

2021/10/22م)

100020841939

100055410141
غير ملتزمة

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

1443/05/13هـ
(الموافق

2021/12/17م)
1443/03/12هـ
(الموافق

2021/10/18م)

1

مركز طيف
الصحة الرياضي

الرياض -
حي قرطبة

رياضة وتجميل

1010461047

2

فوغ الجمال
للتزين النسائي

الرياض -
حي قرطبة

صالونات نسائية

1010443889

3

مركز طيف
الصحة وفوغ
الجمال

التخصصي

رياضة وتجميل

ال يوجد

4

مركز طيف
الصحة الرياضي

الرياض -
العليا

صالونات نسائية

1010167124

5

صالون فوغ
الجمال للتزين
النسائي

الرياض -
العليا

صالونات نسائية

1010361382

6

مركز طيف
الصحة الرياضي

الخبر -
العقربية

رياضة وتجميل

2051056443

7

صالون فوغ
الجمال للتزين
النسائي

الخبر -
العقربية

رياضة وتجميل

2051050280

1

مدارس رواد
الخليج العالمية

الدمام
 حيالشاطئ

تعليم

2

مدارس رواد
الخليج األهلية

الدمام
 حيالحمراء

تعليم

2050065522

3

مدارس براعم
رواد الخليج
العالمية

الخبر
 شارعالمعادن

تعليم

2051060277

4

مدارس رواد
الخليج العالمية

جدة  -حي
الشراع

تعليم

403028941

5

مدارس رواد
الخليج العالمية

الرياض
 حيالمغرزات

تعليم

6

مدارس براعم
رواد الخليج
العالمية

الرياض
 حيالصحافة

تعليم

7

مدارس براعم
رواد الخليج
العالمية

الرياض -
حي الملقا

1010468531

1

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

الرياض -
حي الغدير

أنظمة التشغيل
ومراكز االتصال

1010369937

2

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

الرياض -
حي المروج

التوسط في توظيف
السعوديين

1010690019

3

سمارت لينك

الرياض
 حيالنهضة
المروج 2

أنظمة التشغيل

396113

1443/09/21هـ
(الموافق

2022/04/22م)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
40092183933
40042004102
40092183933

(تحت االجراء)
1442/12/19هـ
(الموافق

2021/07/28م)
1443/04/22هـ
(الموافق

2021/11/27م)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

(تحت االجراء)
41113614755

(تحت االجراء)
227935

غير ملتزمة

1442/11/25هـ
(الموافق

2021/07/04م)

-000571303-1
41

1442/11/25هـ
(الموافق

2021/07/04م)
1442/11/25هـ
(الموافق

2021/07/04م)

قطاع المدارس
غير ملتزمة

(تحت االجراء)

1010313248

1010373935

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

10054499941

10031731840

20011741141

1442/01/29هـ
(الموافق

2020/09/16م)
1442/05/13هـ
(الموافق

202/12/27م)
1443/10/21هـ
(الموافق

2022/05/22م)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

تم تأجير المبنى
لمستثمر وسيصدر
رخص خاصة به

تم تأجير المبنى
لمستثمر وسيصدر
رخص خاصة به

قطاع مراكز االتصال

1010369937

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

(تحت االجراء)
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4

شركة الخليج
للتعليم والتدريب

الرياض -
العليا

أنظمة التشغيل
وتقديم خدمة
مراكز االتصال

1010369937

5

سمارت لينك

الدمام -
سيهات

أنظمة التشغيل

1010369937

1

مستودع

طريق
الحجاز

مستودع

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)
غير ملتزمة

(تحت االجراء)

مستودعات
ال يوجد

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

غير ملتزمة

(تحت االجراء)

المصدر :الشركة

حصلت شركة الخليج للتدريب والتعليم على التصنيف االول في مجال تقنية االتصاالت بشهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وكالة وزارة الشؤون البلدية
والقروية لتصنيف المقاولين.
باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية كما بتاريخ
نشر هذه النشرة.
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9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التعليم
9قطاع التعليم

وفقا للقرار رقم  46138وتاريخ 1440/04/25هـ (الموافق 2019/01/03م) ،تم إنشاء مركز «خدمات االستثمار التعليمي» بالشراكة مع وكالة التعليم العام
األهلي التابع لوزارة التعليم ،وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص الالزمة للمدارس األهلية بمنهج حكومي والمدارس العالمية بمناهج أجنبية .وحيث
ان لدى الشركة سلسلة مدارس عالمية باسم «مدارس رواد الخليج العالمية» داخل المملكة السعودية في ( )4أربعة مدن رئيسية (الدمام ،جدة ،الظهران،
الرياض) وحصلت الشركة على التراخيص الالزمة التي يصدرها مركز االستثمار التعليمي وفقا االتي:
 51:مقر لودجتراخيص قطاع التعليم
اسم المدرسة

العنوان

السجل التجاري

رقم الترخيص
مدرسة أهلية

1

مدراس رواد الخليج العالمية

الدمام  -حي الزهور

2050072673

719-520

2

مدارس رواد الخليج األهلية

الدمام  -حي
الحمراء

2050065522

1189-520

3

مدارس براعم رواد الخليج العالمية

الخبر -الظهران -
شارع المعادن

2051060277

2894-520

4

مدارس رواد الخليج العالمية

الرياض  -حي
المغرزات

1010313248

2880-520

5

مدارس براعم رواد الخليج العالمية

الرياض  -حي
الصحافة

1010373935

2597-520

6

مدارس رواد الخليج العالمية

جدة  -الشراع

403298941

4309-520

7

مدارس براعم رواد الخليج العالمية

الرياض  -حي الملقا

1010468531

جاري إصداره لدى
الجهات المختصة.

المصدر :الشركة

82

تاريخ انتهاء الترخيص
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)

تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)
تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)
تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)
تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)
تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)
تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير
1442/11/21هـ

(الموافق 2021/06/30م)
تجدد تلقائياً على النظام شهرياً منصة تطوير

-3-5-2

9قطاع التدريب

تقوم وزارة التعليم باإلشراف على جميع منشآت التدريب األهلية ،وحيث ان لدى الشركة سلسلة معاهد لتعليم اللغة اإلنجليزية فقد حصلت على التراخيص
الالزمة والتي تصدرها «مركز االستثمار التعليمي» بالشراكة مع وكالة التعليم العام األهلي التابع لوزارة التعليم «ترخيص معهد لغات» وفق االتي:
 52:مقر لودجتراخيص وزارة التعليم
اسم المعهد

العنوان

السجل التجاري

ترخيص وزارة
التعليم

1

معهد الخليج لتعليم اللغة
اإلنجليزية

الرياض  -حي السويدي

1010439960

0332-530

2

معهد الخليج العالمي النسائي
للتدريب

الرياض  -حي السويدي

1010418073

0140-530

3

معهد الخليج العالمي النسائي
للتدريب

الرياض  -حي
المغرزات

1010473765

0069-530

4

معهد الخليج العالمي للتدريب
للسيدات

القصيم  -حي المنتزه
الشرقي

1131036224

0079-530

معهد الخليج العالمي للتدريب

القصيم  -بريدة  -حي
المنتزه الشرقي

1131036224

0124-530

6

معهد الخليج العالمي النسائي
للتدريب

خميس مشيط  -حي
ذهبان

5855026677

0066-530

7

معهد الخليج العالمي للتدريب
بنين وبنات

جدة  -حي الروضة
(بنين)

4030122203

0095-530

معهد الخليج العالمي للتدريب

مكة المكرمة  -حي
العزيزية

4031090192
4031038762

0115-530

9

معهد الخليج العالمي النسائي
للتدريب

ابها  -المروج

5850122851

0017-530

10

معهد الخليج العالمي للتدريب
 -رجال

ابها  -حي الصفا

5850036806

0139-530

معهد الخليج العالمي للتدريب

المدينة المنورة  -حي
الفتح

4650036870

0334-530

12

معهد الخليج العالمي النسائي
للتدريب

المدينة المنورة  -حي
العريض القبلتين

4650073903

0113-530

13

معهد الخليج العالمي النسائي
للتدريب

الخبر  -حي قرطبة

2051017604

0333-530

14

معهد الخليج النسائي للتدريب

االحساء  -حي المبرز

2252027144

4382430013

15

معهد الخليج العالمي للتدريب

الرياض  -حي القدس

1010442273

100504

5

8

11

رجال

رجال -نساء

رجال

0122-530

تاريخ انتهاء الرخصة
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/10/19هـ (الموافق 2021/05/31م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي
1442/11/21هـ (الموافق 2021/06/30م)

يتجدد الترخيص عند إعادة الطباعة بشكل تلقائي

المصدر :الشركة

باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة التعليم كما بتاريخ نشر هذه النشرة.
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9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
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تقوم «ادارة التدريب األهلي» التابعة «للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» بإصدار التراخيص الالزمة لمنشآت التدريب األهلية واإلشراف على
العملية التدريبية في المملكة وذلك وفقا لمشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم ( )268بتاريخ
1428/08/14هـ (الموافق 2007/08/28م) .ووفقا للمادة الثالثة من النظام «تقوم المؤسسة بالترخيص للقطاع الخاص بالتدريب واالشراف عليه وتحديد
معاييره الفنية» .وحيث ان لدى الشركة سلسلة معاهد تدريبية لتعليم على برامج الحاسب اآللي والتدريب اإلداري وغيرها ،فقد حصلت على التراخيص
الالزمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق ما يلي:
 53:مقر لودجتراخيص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اسم المعهد

العنوان

السجل التجاري

رخصة التدريب الصادرة من المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني

1

معهد الخليج لتعليم اللغة
االنجليزية

الرياض  -حي
السويدي

1010439960

22419242747

2

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

الرياض  -حي
السويدي

1010418073

22417489848

3

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

الرياض  -حي
المغرزات

1010418220

22416641850

4

معهد الخليج العالمي
للتدريب للسيدات

القصيم  -حي
المنتزه الشرقي

1131036224

224785246

القصيم  -بريدة -
حي المنتزه الشرقي

1131036224

22444187763

خميس مشيط  -حي
ذهبان

5855026677

46943697

5

معهد الخليج العالمي
للتدريب
رجال

6

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

7

معهد الخليج العالمي
للتدريب بنين وبنات

8

معهد الخليج العالمي
للتدريب
رجال  -نساء

جدة  -حي الروضة
(بنين)
جدة  -حي الروضة
(بنات)

مكة المكرمة  -حي
العزيزية

224319467
4030122203
224226431075
4031090192

224441469

4031038762

22425449839

9

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

ابها  -حي المروج

5850122851

22367455717

10

معهد الخليج العالمي
للتدريب  -رجال

ابها  -حي الصفا

5850036806

224325717

المدينة المنورة -
حي الفتح

4650036870

2245289160

12

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

المدينة المنورة -
حي العريض القبلتين

4650073903

22436696880

13

معهد الخليج العالمي
النسائي للتدريب

الخبر  -حي قرطبة

2051057228

535891029

14

معهد الخليج النسائي
للتدريب

االحساء  -حي
المبرز

2252027144

224529405571812

15

معهد التدريب البحري

قرطبة

ال يوجد

539613222

16

معهد الخليج العالمي
للتدريب

الرياض  -حي
القدس

1010442273

22418135682

11

معهد الخليج العالمي
للتدريب
رجال

تاريخ انتهاء رخصة التدريب
1447/02/20هـ

(الموافق 2025/08/14م)
1446/10/11هـ

(الموافق 2025/04/09م)
تحت االجراء للتجديد لنقل
الفرع
1447/05/13هـ

(الموافق 2025/11/04م)
1446/07/05هـ

(الموافق 2025/01/05م)
1447/05/22هـ

(الموافق 2025/11/22م)
1447/03/24هـ

(الموافق 2025/09/16م)
1446/10/28هـ

(الموافق 2025/04/26م)
1446/09/23هـ

(الموافق 2025/03/23م)
1447/12/23هـ

(الموافق 2026/06/09م)
1447/05/22هـ

(الموافق 2025/11/13م)
1447/01/01هـ

(الموافق 2025/06/26م)
1444/06/04هـ

(الموافق 2022/12/28م)
1446/12/19هـ

(الموافق 2025/06/15م)
1446/07/30هـ

(الموافق 2025/01/30م)
1447/02/20هـ

(الموافق 2025/08/14م)
1447/03/12هـ

(الموافق 2025/09/04م)

المصدر :الشركة

باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

	«-شركة سمارت لينك» هي فرع من فروع الشركة تقوم بتقديم حلول شاملة لخدمات مراكز االتصال المتكاملة (شاملة خدمات مراكز االتصال المزودة
داخلياً  In-House Servicesأو خارجياً باإلنابة عن العميل  Out-Source Servicesباإلضافة لخدمات توفير وتأهيل الكوادر البشرية والقوى العاملة).
	-بناء على نظام االتصاالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم (/12م) وتاريخ 1422/03/12هـ (الموافق 2001/06/04م) والئحته التنفيذية ،وبموجب هيئة
تنظيم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )74وتاريخ 1422/03/05هـ (الموافق 2001/05/28م) ،فقد حصلت
الشركة على «ترخيص تقديم خدمات االتصال» الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برقم ( )80-13-37بتاريخ 1437/06/13هـ (الموافق
2016/03/22م) وساري حتى بتاريخ 1443/06/12هـ (الموافق 2022/01/15م).
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9االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية

	-تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج
ال س ّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات
الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية ،وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية
الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
	-كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح على مراحل عن مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية .وبتاريخ 2016/08/31م،
أعلنت الشركة في موقع تداول عن التزامها بذلك.
	-وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات ،يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة.
 54:مقر لودجملخص بأهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة
المادة من
الئحة حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة
المسؤولة

التعليق

/9ب

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق
مصال ح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة األساس.

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -تم اعتماد الالئحة بتاريخ
2017/10/17م

تشكيل لجنة المراجعة

الجمعية العامة
للمساهمين

ملتزمة  -تم تشكيل لجنة المراجعة
بتاريخ 2020/12/21م

(12بند  )5و54
/54ج

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة
المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد الجمعية العامة
اختيار أعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها للمساهمين
بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

6/12

الموافقة على القوائم المالية

7/12

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

ملتزمة  -تم اعتماد الئحة لجنة
المراجعة بتاريخ 2017/11/22م

ملتزمة  -تمت الموافقة على القوائم
الجمعية العامة المالية 2019م بتاريخ 2020/03/25م وتمت
للمساهمين
الموافقة على القوائم المالية 2020م
بتاريخ 2021/05/25م
الجمعية العامة
للمساهمين

ملتزمة  -تم اعتماد التقرير بتاريخ
2020/05/05م وتمت الموافقة على تقرير
عام 2020م بتاريخ 2021/05/25م

تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم ،الجمعية العامة
للمساهمين
والموافقة على تقاريرهم.

ملتزمة  -بتاريخ 2020/05/05م

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها منها :وضع سياسة مكتوبة
لمعالجة حاالت «تعارض المصالح» الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والمساهمين ،ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها،
وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة .والتأكد من سالمة
األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر ،وذلـك بوضع تصور
عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ،وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على
مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
ومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

ملتزمة  -بتاريخ 2017/10/17م

3/22

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ،ووضعها الجمعية العامة
للمساهمين
موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

 9/12و81

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -بتاريخ 2017/11/22م والمعدلة
بتاريخ 2019/04/28م
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المادة من
الئحة حوكمة
الشركات

التفصيل

الجهة
المسؤولة

التعليق

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة،
ويجب أن تغطي  -بشكل خاص  -اآلتي:
4/22

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها
العقود.

وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -ضمن الئحة تعارض المصالح
المعتمدة بتاريخ 2017/10/17م

وآليـات مناسبة إلقامة عالقات جيـدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية
المعلومات المتعلقة بهم.
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها
 13/22و50
ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها ،على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء
و 60و/60أ و64
وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

مجلس اإلدارة

ملتزمة

1/23

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام
واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة

2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية
وجدول يوضح تلك الصالحيات ،وطريقة التنفيذ ومدة التفويض ،ولمجلس اإلدارة أن
يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة

تعيين الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

5/26

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.

مجلس اإلدارة

ملتزمة بتاريخ 2020/12/21م

8/27

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين دون حضور أي
تنفيذي في الشركة

رئيس المجلس

غير ملتزمة

9/27

إبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس
اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها على أن يتضمن هذه اإلبالغ المعلومات التي
قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وفق الفقرة ( )14من المادة  30من الئحة الحوكمة ،وأن
يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -وفقا لتقرير مستقل من مراجع
الحسابات حول العقود والتعامالت التي
يكون ألحد أعضاء مجلس االدارة مصلحه
فيها ،للسنوات 2017م و2018م و2019م

43

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها
التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من
العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرين

مجلس اإلدارة

ملتزمة – بتاريخ 2017/10/17م

25

/51ج

ال يجوز أن يكون رئيس المجلس عضوا في لجنة المراجعة ،وتجوز مشاركته في عضوية
اللجان األخرى ،على أن ال يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها هذه الجمعية العامة
الالئحة.

تم تعيين وليد الدريعان في منصب
العضو المنتدب بتاريخ 2018/02/13م
وال يوجد قرار بتكليفه بمهام الرئيس
التنفيذي

ملتزمة

/55ب 4/و74

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -بتاريخ 2015/05/03م

/60ب و/64ب

تصدر الجمعية العامة للشركة  -بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  -الئحة عمل
لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات وخطة الجمعية العامة
عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة عضويتهم ،للمساهمين
ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

ملتزمة  -بتاريخ 2017/11/22م

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر الجمعية العامة
فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة ،عل أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير للمساهمين
ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.

ملتزمة  -بتاريخ 2017/11/22م

3/65

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة لجنة المكافآت
والترشيحات
التنفيذية.

ملتزمة بتاريخ 2019/04/28م

86

سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية

مجلس اإلدارة

ملتزمة بتاريخ 2017/10/17 -م

89

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح
الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -بتاريخ 2017/10/17م

94

قواعد أو دليل الحوكمة الخاص بالشركة

مجلس اإلدارة

غير ملتزمة

المصدر :الشركة

باإلضافة إلى السياسات أعاله ،يوجد لدى الشركة «سياسة المسؤولية االجتماعية» والمعتمدة بقرار من مجلس االدارة بتاريخ 2018/10/16م ،و»سياسة
صالحية االعتماد» المعتمدة من قبل مجلس االدارة بتاريخ 2018/08/01م.
ولم تتعرض الشركة للمساءلة من قبل الهيئة أو فرض عقوبات من هيئة السوق المالية خالل السنوات الثالث السابقة (2017م2018-م2019-م).
باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم «( 2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بالئحة الحوكمة وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
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9الشركات التابعة

لدى الشركة عدد من الشركات التابعة التي تم تأسيسها خارج المملكة ومنها ( )4شركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة و( )2شركتين في جمهورية
مصر و( )1شركة في المملكة المتحدة ،وفيما يلي نبذة عنها:
 55:مقر لودجملخص عن الشركات التابعة
العنوان

نوع الكيان
القانوني

النشاط

أكاديمية اون
الين للتداول

االمارات

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

تدريب

الشركة
التطبيقية
لخدمات
الوسائل
الرقمية

االمارات

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

تدريب

شركة
مجموعة
األرض
السريعة

االمارات

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

تدريب

شركة
فرانكلين
كوفي ميدل
ايست

االمارات

شركة
مدنية

تدريب

شركة جوبزبال
لالستشارات
العامة

مصر

شركة
مساهمة

استشارات

شركة الخليج
للتدريب
وتقنية
المعلومات

مصر

شركة
مساهمة

تدريب

المملكة
المتحدة

شركة ذات
مسؤولية
محدودة

تدريب

شركة
لينجيوفون
ليمتد

رأسمال الشركة

(ريال سعودي)*

نسبة
الملكية
الشركة
فيها

رقم
السجل
التجاري

تاريخ التأسيس

 1,000,000درهم

أي ما يعادل
( 1,021,103ريال
سعودي)

%100

91277

2004/08/31م

 2,500,000درهم

أي ما يعادل
( 2,552,759ريال
سعودي)
 100,000درهم
اماراتي

%100

18404

2006/05/31م

االدارة

المالك
اآلخرون

طارق ابو
هنطش

-

الوليد
الدريعان

-

معاذ الصافي

جوزيف
مسكولينغ
%20

أي ما يعادل
( 2,552,759ريال
سعودي)

%61

510232

1999/02/13م

الوليد
الدريعان

عبدالعزيز
الكريديس
%39

أي ما يعادل (59,900
ريال سعودي)

%60

91277

2016/02/29م

نادر البطراوي

أي ما يعادل
( 102,110ريال
سعودي)

%80

17965

2011/04/18م

 2,500,000درهم

 250,000جنيه

نادر البطراوي
%25

وخالد
إسماعيل %5

 6,000,000جنيه

أي ما يعادل
( 1,438,000ريال
سعودي)

وجمال صبح
%10

%57

138078

2003/03/22م

محمد حسن

عبد العزيز
الراشد %29

ومحمد حسن
%14

 1,606,639استرليني
أي ما يعادل
( 8,484,094ريال
سعودي)

%100

5694539

2017/06/19م

ديريك برايس

-

المصدر :الشركة
*

كما في 2020/12/31م

لدى الشركة كذلك استثمار في شركة زميلة تم تأسيسها في الواليات المتحدة األمريكية (شركة نيوهورايزون) والتي تملك فيها نسبة  %14.7من حصصها.
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9العقود الجوهرية
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9عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة

-5-1

لدى الشركة تعامالت وعقود مع أطراف ذوي عالقة خالل السنوات المالية السابقة وفق اآلتي:
 56:مقر لودجملخص تعامالت أطراف ذات عالقة
طبيعة العمل او العقد

العالقة

شركة الخليج للتدريب والتعليم
(مؤجر)

1

و

شركة الخليج للكمبيوتر
والمملوكة ألعضاء مجلس
اإلدارة

عبدالعزيز حماد ناصر
البليهد
أعضاء
مجلس
اإلدارة

(مؤجر)

2

و

4

أحمد علي أحمد الشدوي

أعضاء
مجلس
اإلدارة

عبد العزيز راشد عبد
الرحمن الراشد

أحمد علي أحمد الشدوي

لشركة الخليج للتدريب
والتعليم

أحمد محمد سالم السري
(عضو مجلس سابق)

شركة الخليج للتدريب والتعليم
(مقدم الخدمة)

عبدالعزيز حماد ناصر
البليهد

و

شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات االلكترونية
المملوكة ألعضاء مجلس
اإلدارة (المستفيد)

شركة الخليج للتدريب والتعليم
(مشتري)
و

شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات (بائع)

عقد ايجار

أعضاء
مجلس
االدارة

عبد العزيز راشد عبد
الرحمن الراشد

أحمد علي أحمد الشدوي

أحمد محمد سالم السري
(عضو مجلس سابق)

أعضاء
مجلس
االدارة

أحمد علي أحمد الشدوي

أحمد محمد سالم السري
(عضو مجلس سابق)

ريال سعودي
سنوياً

3
سنوات

2017/04/16م

2امتياز2018/04/4م
2020/05/05م

عقد ايجار

900,000

ريال سعودي
سنوياً

7
سنوات

تم التصويت على االعمال والعقود
والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة فيها من قبل جمعية
المساهمين في الثالث سنوات
األخيرة بتاريخ:
2017/04/16م
2018/04/24م
2019/04/28م
2020/05/05م

اتفاقية تقديم
خدمات استشارية
وذلك في
مجال توظيف
واستقطاب العمالة
المتخصصة
وعمل الدورات
التدريبة التي تؤهل
الموظفين القيام
بمهامهم الوظيفية.

عبدالعزيز حماد ناصر
البليهد
عبد العزيز راشد عبد
الرحمن الراشد

1,366,000

تم التصويت على االعمال والعقود
والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة فيها من قبل جمعية
المساهمين في الثالث سنوات
األخيرة بتاريخ:

2019/04/28م

عبدالعزيز حماد ناصر
البليهد

(مستأجر)

3

عبدالعزيز راشد عبد
الرحمن الراشد

أحمد محمد سالم السري
(عضو مجلس سابق)

(مستأجر)

شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات االلكترونية
والمملوكة ألعضاء مجلس
اإلدارة

العضو صاحب المصلحة

طبيعة المعاملة

قيمة المعاملة

مدة
العقد

جميعة المساهمين باالعتماد

اتفاقية شراء
معدات ومنتجات
الكترونية.

1,500,000

ريال سعودي
سنوياً

سنة

تم التصويت على االعمال والعقود
والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة فيها من قبل جمعية
المساهمين بتاريخ:
2018/04/24م
2019/04/28م

2020/05/05م

1,000,000

ريال سعودي
سنوياً

سنة

تم التصويت على االعمال والعقود
والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة فيها من قبل جمعية
المساهمين في السنوات التالية:
2018/04/24م
2019/04/28م
2020/05/04م

المصدر :الشركة

وفق المادة ( )71من نظام الشركات ينبغي على 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 للعضو الذي لديه مصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا
الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين.
الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية عرض العقود والتعامالت أعاله على الجمعية العامة للمساهمين المنعقد خالل اخر ثالث سنوات مع امتناع
أصحاب العالقة بالتصويت على هذه البنود.
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9عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية
9العقارات المملوكة من الشركة

كما بتاريخ هذه النشرة ،لدى الشركة صك ملكية لقطعة أرض واحدة وفق اآلتي:
 57:مقر لودجاألراضي المملوكة
رقم الصك

المدينة

الحي

المالك

المساحة

1

910123037138

الرياض

العليا

الخليج للتدريب والتعليم

2,240م2

2

430803017448

االحساء

حلة السبعان

الخليج للتدريب والتعليم

 817.25م2

3

530210004962

الخبر

شمال الخبر

الخليج للتدريب والتعليم

 17,123م2

4

230203006437

الخبر

الخبر الشمالية

الخليج للتدريب والتعليم

 5,000م2

المصدر :الشركة
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9عقود اإليجار

	-لدى الشركة أرض ملك في مدينة الرياض  -حي العليا  -تقوم بمزاولة اعمال اإلدارة والفرع الرئيسي فيها وتقوم ايضا بتأجير بعض المكاتب لبعض
فروع الشركة ولشركات أخرى مختلفة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها (لمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على القسم الفرعي 1-5-9
«عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة» من هذا القسم).
	-ابرمت الشركة عقود ايجار بصفتها (المستأجر) وذلك لتشغيل جميع فروعها بمختلف أنشطتها الثالث( :قطاع التدريب ،وقطاع التعليم ،وقطاع مراكز
االتصال) وفقا للتفصيل االتي:
yلدى الشركة  44فرع مسجل لدى وزارة التجارة من بينها  8جاري العمل على شطبها وعدد  36موقع مستأجر وعدد  44رخصة بلدية وقد تبين
أن بعض المباني مشتركة تشمل البنين والبنات وكذلك معاهد الحاسب واللغة لذا يتواجد بها أكثر من رخصة وسجل.

قطاع التدريب

 58:مقر لودجعقود ايجار فروع معاهد التدريب
الموقع

أطراف االتفاقية

تاريخ التوقيع على العقد

قيمة العقد

مدة العقد

مالحظات

ترخيص
البلدية
وسالمة

 500,000ريال
سعودي

1

الشيخ /علي بن
عبدالرحمن البرغش

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

الرياض  -حي
السويدي
رجال

1432/08/15هـ (الموافق
2011/07/16م)

كل سنة هجرية
من تاريخ
1432/12/15هـ
حتى تاريخ
1432/12/14هـ

 10سنوات تبدأ من
1432/12/15هـ

 575,000ريال
سعودي

يتجدد العقد تلقائياً

كل سنة هجرية

حتى نهاية يوم
1442/12/14هـ

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة

من تاريخ
1437/12/15هـ

حتى تاريخ
1442/12/14هـ
 3سنوات هجرية

2

مكتب قرن للعقارات

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

الرياض  -حي
السويدي
سيدات

1439/06/12هـ

(الموافق 2018/02/27م)

 800,000ريال
سعودي/للسنة
الواحدة

تبدأ من تاريخ

1440/01/14هـ

وتنتهي في تاريخ

1443/01/14هـ

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة
ينبغي
تجديد
الرخص

يتجدد بعقد جديد
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الموقع

أطراف االتفاقية

تاريخ التوقيع على العقد

مدة العقد

قيمة العقد

مالحظات

ترخيص
البلدية
وسالمة

من تاريخ
3

مكتب نايف صالح
العوده للعقارات

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

الرياض  -حي
النزهة

1442/05/16هـ

(الموافق 2020/12/31م)

6,292,820.70

ريال سعودي

1442/09/19هـ

(الموافق 2021/05/01م)

إلى

تم تسجيل
العقد الكتروني

غير
ملتزمة

1448/11/23هـ

(الموافق 2027/04/30م)

4

5

6

7

8

9

مكتب عبدالعزيز
عبدالرحمن الحمدان
للعقارات

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

مؤسسة عبدالعزيز
محمد السلطان
للعقارات

الرياض  -حي
الملك عبداهلل

1442/08/11هـ

(الموافق )2021/03/24

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

القصيم  -بريدة

بنين

مؤسسة فهد الربدي
للمقاوالت

القصيم  -حي
النازية طرق
الملك سعود

1436/07/22هـ

السادة /ورثة مشبب
بن زهير بن معيض
القحطاني

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

عمر عبود محمد
العامودي

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

السيدة /ريما بنت
بندر منصور الشريف

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

وينتهي في
2026/05/12م

نساء

خميس مشيط
سيدات

(الموافق 2020/12/21م)

(الموافق 2015/05/11م)

1436/01/28هـ

(الموافق 2015/08/13م)

 207,000ريال
سعودي

 200,000ريال
سعودي/للسنة
الواحدة

تبدأ في تاريخ
2020/12/10م

وتنتهي في تاريخ
2021/12/09م
 6سنوات ميالدية

تبدأ في 2015/04/01م

جاري المفاوضات على
تجديد العقد
 5سنوات ميالدية

 350,000ريال
سعودي/سنويا

تبدأ في تاريخ

2016/04/01م

يتجدد العقد تلقائياً

10

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

جدة  -حي
الروضة

مكة المكرمة
-حي النزاهة

التدريب على
صيانة وإصالح
أجهزة الحاسوب

1441/01/30هـ

(الموافق 2019/09/29م)

1427/09/03هـ

(الموافق 2006/09/25م)

 4,992,000ريال
سعودي

 525,000ريال
سعودي

مدينة ابها -
الراشد مول
الصفا

1440/04/24هـ

(الموافق 2019/01/01م)

من السنة الرابعة
إلى السنة السادسة
=  591,000ريال
سعودي
من السنة السابعة
إلى السنة العاشرة
=  640,250ريال
سعودي
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العقد مسجل
الكتروني.

ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة

ثالث سنوات هجرية

تبدأ من تاريخ
1441/02/01هـ (الموافق
2019/09/30م إلى
1444/01/29هـ (الموافق
2022/08/27م)
1447/09/01هـ

(الموافق 2026/02/18م)
قابل للتجديد

من السنة األولى
إلى السنة الثالثة
=  541,750ريال
سعودي
شركة صندوق بنيان
للعقارات

العقد مسجل
الكتروني

ملتزمة

سنة واحدة

1442/05/06هـ

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

 5,000,000ريال
سعودي

يبدأ من 2021/05/13م

 10سنوات ميالدية

تبدأ من تاريخ
2017/04/01م

وتنتهي في تاريخ
2026/03/31م

ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني.

رئيس مجلس
اإلدارة لشركة
صندوق بنيان
العقارية:

السيد /سليمان
عبدالرحمن
سعد الراشد

ملتزمة

11

أطراف االتفاقية

الموقع

مكتب حسين عوضه
حسين األحمري
للخدمات العقارية

ابها  -حي المروج

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

تاريخ التوقيع على العقد

1442/08/01هـ

(الموافق 2020/03/14م)

قيمة العقد

 460,000ريال
سعودي
 333,460ريال
سعودي/سنوياً

12

13

وقف أحمد صبر
(ناظر الوقف)

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

السادة /ورثة سالم بن
عليم سنبل

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

المدينة المنورة -
حي الفتح

1434/12/30هـ

(الموافق

بنين

2013/11/04م)

المدينة المنورة -
القبلتين

1439/08/14هـ

سيدات

(الموافق 2018/04/30م)

السنتين األخيرتين
تزيد بنسبة %10
ليصبح المبلغ
 366,800ريال
سعودي/للسنة
الواحدة

الخمس سنوات األولى
=  407,370ريال
سعودي/سنوياً
الفترة األخيرة =
 440,000ريال
سعودي/للسنة
الواحدة

مدة العقد
تبدأ من تاريخ
2021/01/01م

حتى تاريخ

2023/06/30م

مالحظات

العقد مسجل
الكتروني

ترخيص
البلدية
وسالمة

ملتزمة

 5سنوات

تبدأ من 1435/01/01هـ

وتنتهي في

1439/12/30هـ

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة

يتجدد العقد تلقائياً

 7سنوات ميالدية

قابلة للتجديد

العقد غير
مسجل
الكتروني

ملتزمة

المراكز النسائية (صالون ورياضة)
1

2

3

شركة مشارق العقارية الرياض  -حي
قرطبة
المحدودة
وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

مركز طيف
الصحة الرياضي

-

الرياض  -حي
قرطبة

نادي الموظفين
االجتماعي بمستشفى
الملك فيصل
التخصصي ومركز
األبحاث  -الرياض

استئجار وتشغيل
مركز تقديم
خدمات الصحة
والجمال النسائية
بمجمع سكن
العازبات

شركة الخليج للتدريب
والتعليم

الرياض  -العليا

وشركة الخليج
للتدريب والتعليم

4

5

و

مركز طيف الصحي
الرياض
شركة الخليج للتدريب
والتعليم
و

مركز فوق الجمال
للتزين النسائي

صالون فوغ

1437/07/05هـ

(الموافق 2016/04/12م)

 10,247,328ريال
سعودي

1437/07/05هـ

 10,247,328ريال
سعودي

(الموافق 2016/04/12م)

1439/12/16هـ

(الموافق 2018/08/27م)

الرياض -
مستشفى
التخصصي

مركز طيف
الرياضي

الرياض  -العليا

صالون فوغ

1436/04/05هـ

(الموافق 2015/01/25م)

1438/04/02هـ

(الموافق 2017/01/01م)

%50من العقد سنوي
561,561

 690,000ريال
سعودي

سنوي  230,000ريال
شامل الخدمات

1,224,391

ريال سعودي

 200,000ريال
سعودي

 10سنوات ميالدية

تبدأ من 2014/10/01م
ال يتجدد العقد تلقائياً
 10سنوات ميالدية

تبدأ من 2014/10/01م
ال يتجدد العقد تلقائياً

 3سنوات هجرية

خمس سنوات ميالدية

تنتهي بتاريخ
2020/01/25م
يتجدد تلقائي

خمس سنوات ميالدية

يتجدد تلقائي

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير
ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير
ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير
ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير
ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير
ملتزمة

المصدر :الشركة
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قطاع التعليم:
عقود ايجار مدارس رواد الخليج العالمية
yقامت شركة الخليج للتدريب والتعليم ببيع بعض من أراضيها لـ «شركة المخازن المميزة الثانية» وحيث ان المشتري هي شركة ذات أغراض
خاصة مسجلة باسم أمين حفظ صندوق الراجحي ريت ،وذلك بغرض االحتفاظ باألصول نيابة عن صندوق الراجحي ريت.
yقام المشتري وهي «شركة المخازن المميزة الثانية» بشراء كافة الحقوق وسندات الملكية والمصالح التابعة لألصول المبيعة من شركة الخليج
للتدريب والتعليم .علماً أن األصل يتمثل في مدرسة رواد الخليج العالمية ،التي تقع في مدينة الدمام (حي الزهور  -في شارع أنس بن مالك).
yوافق المشتري «شركة المخازن المميزة الثانية» على منح البائع «شركة الخليج للتدريب والتعليم» بصفته كمستأجر جديد عقد االيجار
وبالمقابل وافقت شركة الخليج للتدريب والتعليم على عقد االيجار الجديد لألصول المبيعة ،والتي تم بناء مدارس رواد الخليج العالمية فيها
عدد ( )7مدارس.
yبموجب اتفاقيات البيع واتفاقيات االيجار هذه ،تم ابرام اتفاقية «وكيل خدمات» وبنفس تاريخ اتفاقيات االيجار ،بموجبها تقوم شركة الخليج
للتدريب والتعليم بصفتها (وكيل خدمات) بتنفيذ اعمال الصيانة الرئيسية للعقار وإبقاء العقار مؤمنا بالكامل.
yالشركة ملتزمة بإصدار تراخيص البلدية والدفاع المدني للمواقع التي تشغلها المدارس األهلية.
yتم تأجير العقارات على أساس عقد إيجار صافي حيث تلتزم الشركة بإدارة العقار وصيانته الدورية والرئيسية والتأمين عليه.
yفيما يلي تفاصيل حول تلك التعامالت:

 59:مقر لودجتفاصيل عقد إيجار مدارس رواد الخليج العالمية (الرياض)
عقد اتفاق
نوع االتفاقية

شركة المخازن المميزة الثانية (الطرف األول) (المؤجر)

شركة الخليج للتدريب والتعليم (الطرف الثاني) (المستأجر)
اتفاقية االيجار

استئجار عقارات الواقعة بمدينة الرياض بموجب صك
نطاق االتفاقية

417807001086

تاريخ االتفاقية

-غير محدد التاريخ  -تم التوقيع والختم من قبل الشركة

موضوع االتفاقية

اتفاقية ايجار فيما يتعلق باألرض المباني التي تم بناء المدرسة المعرفة باسم مدرسة رواد الخليج العالمية

مدة االتفاقية

 15عام ميالدي بعد تاريخ البدء (تنتهي بتاريخ 2034/03/24م)

417807001085

الـ  5سنوات األولى  16,275,000ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

قيمة االتفاقية

الـ  5سنوات الثانية  17,495,625ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

شروط انتهاء او
فسخ االتفاقية

(أ) إذا فشل المستأجر في دفع أي مبلغ مستحق للمؤجر في تاريخ االستحقاق و( )1فشل في معالجة هذا عدم السداد في غضون خمسة عشر
( )15يو ًما بعد استالم إشعار خطي من المؤجر يوضح تفاصيل عدم -السداد (اإلخطار األول بعدم الدفع) ،و( )2فشل في دفع المبلغ المشار
إليه في غضون خمسة عشر ( )15يو ًما بعد استالم اإلخطار الكتابي الثاني من المؤجر ،والذي يجوز للمؤجر تسليمه إذا لم يتم استالم الدفعة
بالكامل في غضون خمسة عشر ( )15يو ًما بعد تسليم أول إشعار بعدم الدفع.
(ب) إذا انتهك المستأجر أو فشل في تنفيذ أي حكم آخر من هذه االتفاقية أو انتهك أو فشل في تنفيذ أي حكم من أحكام اتفاقية وكالة الخدمة
وفشل في معالجة هذا االنتهاك أو الفشل في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد استالم إشعار خطي من المؤجر (أو فترة أطول حسبما يتم االتفاق
عليها كتاب ًة بين الطرفين).

القانون المطبق

القوانين واألنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية

تسوية النزاعات

المحكمة المعنية صاحبة االختصاص القضائية في الرياض -المملكة العربية السعودية

مالحظات

العقار كان مملوك لشركة الخليج للتدريب والتعليم وقامت ببيعه لصندوق الراجحي ريت (عن طريق شركة المخازن  -أمين الحفظ) وذلك
لقاء مبلغ وقدره ( )210مليون ريال سعودي وذلك عن قيمة وعقار حي المغرزات بالرياض ،وتمت إعادة استئجاره من الشركة بصفتها (مستأجر).
بموجب اتفاقية االيجار هذه ،تم ابرام اتفاقية «وكيل خدمات» وبنفس تاريخ اتفاقية االيجار ،بموجبها تقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم
بصفتها (وكيل خدمات) بتنفيذ اعمال الصيانة الرئيسية للعقار وإبقاء العقار مؤمنا بالكامل.

الـ  5سنوات األخيرة  18,807,796.9ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)
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 60:مقر لودجتفاصيل عقد إيجار مدارس رواد الخليج العالمية (الدمام)
عقد اتفاق

شركة الخليج للتدريب والتعليم (الطرف الثاني) (المستأجر)

شركة المخازن المميزة الثانية (الطرف األول) (المؤجر)

اتفاقية االيجار

نوع االتفاقية

استئجار عقار ألربعة أراضي في مدينة الدمام رقم صكوكها
630106028707

نطاق االتفاقية

330113016485
730112017899
23018023590

تاريخ االتفاقية

-غير محدد التاريخ  -تم التوقيع والختم من قبل الشركة

موضوع االتفاقية

اتفاقية ايجار فيما يتعلق باألرض المباني التي تم بناء المدرسة المعرفة باسم مدرسة رواد الخليج العالمية

مدة االتفاقية

 15عام ميالدي بعد تاريخ البدء (تنتهي بتاريخ 2034/12/25م)
الـ  5سنوات األولى  18,948,750ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

قيمة االتفاقية

الـ  5سنوات الثانية  20,369,902ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)
الـ  5سنوات األخيرة  21,897,649.2سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

شروط انتهاء او
فسخ االتفاقية

(أ) إذا فشل المستأجر في دفع أي مبلغ مستحق للمؤجر في تاريخ االستحقاق و( )1فشل في معالجة هذا عدم السداد في غضون خمسة عشر
( )15يو ًما بعد استالم إشعار خطي من المؤجر يوضح تفاصيل عدم -السداد (اإلخطار األول بعدم الدفع) ،و( )2فشل في دفع المبلغ المشار
إليه في غضون خمسة عشر ( )15يو ًما بعد استالم اإلخطار الكتابي الثاني من المؤجر ،والذي يجوز للمؤجر تسليمه إذا لم يتم استالم الدفعة
بالكامل في غضون خمسة عشر ( )15يو ًما بعد تسليم أول إشعار بعدم الدفع.
(ب) إذا انتهك المستأجر أو فشل في تنفيذ أي حكم آخر من هذه االتفاقية أو انتهك أو فشل في تنفيذ أي حكم من أحكام اتفاقية وكالة الخدمة
وفشل في معالجة هذا االنتهاك أو الفشل في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد استالم إشعار خطي من المؤجر (أو فترة أطول حسبما يتم االتفاق
عليها كتاب ًة بين الطرفين(

القانون المطبق

القوانين واألنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية

تسوية النزاعات

المحكمة المعنية صاحبة االختصاص القضائية في الرياض -المملكة العربية السعودية

مالحظات

العقار كان مملوك لشركة الخليج للتدريب والتعليم وقامت ببيعه لصندوق الراجحي ريت (عن طريق شركة المخازن  -أمين الحفظ) وذلك
لقاء مبلغ وقدره تقريب ًا ( )244مليون ريال سعودي وذلك عن قيمة مبنى وعقار مدارس الدمام ،وتمت إعادة استئجاره من قبل الشركة بصفتها
(مستأجر) .بموجب اتفاقية االيجار هذه ،تم ابرام اتفاقية «وكيل خدمات» وبنفس تاريخ اتفاقية االيجار ،بموجبها تقوم شركة الخليج للتدريب
والتعليم بصفتها (وكيل خدمات) بتنفيذ اعمال الصيانة الرئيسية للعقار وإبقاء العقار مؤمنا بالكامل.

المصدر :الشركة

 61:مقر لودجتفاصيل عقد إيجار براعم رواد الخليج العالمية (الرياض)
عقد اتفاق

شركة المخازن المميزة الثانية (الطرف األول) (المؤجر)

شركة الخليج للتدريب والتعليم (الطرف الثاني) (المستأجر)

نوع االتفاقية

اتفاقية االيجار

نطاق االتفاقية

استئجار عقار الواقعة بمدينة الرياض بموجب صك 317807001087

تاريخ االتفاقية

-غير محدد التاريخ  -تم التوقيع والختم من قبل الشركة

موضوع االتفاقية

اتفاقية ايجار فيما يتعلق باألرض المباني التي تم بناء المدرسة المعرفة باسم مدرسة براعم رواد الخليج العالمية

مدة االتفاقية

 15عام ميالدي بعد تاريخ البدء (تنتهي بتاريخ 2034/12/25م)
الـ  5سنوات األولى  1,550,000ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

قيمة االتفاقية

الـ  5سنوات الثانية  1,666,250ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

الـ  5سنوات األخيرة  1,791,218.7ريال سعودي لسنة (تدفع دفعتين نصف سنوي)

شروط انتهاء او
فسخ االتفاقية

(أ) إذا فشل المستأجر في دفع أي مبلغ مستحق للمؤجر في تاريخ االستحقاق و( )1فشل في معالجة هذا عدم السداد في غضون خمسة عشر
( )15يو ًما بعد استالم إشعار خطي من المؤجر يوضح تفاصيل عدم  -السداد (اإلخطار األول بعدم الدفع) ،و( )2فشل في دفع المبلغ المشار
إليه في غضون خمسة عشر ( )15يو ًما بعد استالم اإلخطار الكتابي الثاني من المؤجر ،والذي يجوز للمؤجر تسليمه إذا لم يتم استالم الدفعة
بالكامل في غضون خمسة عشر ( )15يو ًما بعد تسليم أول إشعار بعدم الدفع.
(ب) إذا انتهك المستأجر أو فشل في تنفيذ أي حكم آخر من هذه االتفاقية أو انتهك أو فشل في تنفيذ أي حكم من أحكام اتفاقية وكالة الخدمة
وفشل في معالجة هذا االنتهاك أو الفشل في غضون ثالثين ( )30يو ًما بعد استالم إشعار خطي من المؤجر (أو فترة أطول حسبما يتم االتفاق
عليها كتاب ًة بين الطرفين(

القانون المطبق

القوانين واألنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية

تسوية النزاعات

المحكمة المعنية صاحبة االختصاص القضائية في الرياض  -المملكة العربية السعودية

مالحظات

العقار كان مملوك لشركة الخليج للتدريب والتعليم وقامت ببيعه لصندوق الراجحي ريت (عن طريق شركة المخازن – أمين الحفظ) وذلك
لقاء مبلغ وقدره ( )20مليون ريال سعودي وتمت إعادة استئجاره من الشركة بصفتها (مستأجر) .بموجب اتفاقية االيجار هذه ،تم ابرام اتفاقية
«وكيل خدمات» وبنفس تاريخ اتفاقية االيجار ،بموجبها تقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بصفتها (وكيل خدمات) بتنفيذ اعمال الصيانة
الرئيسية للعقار وإبقاء العقار مؤمنا بالكامل.
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عقود ايجار (روضات) رواد الخليج العالمية
	-بتاريخ 1436/09/22هـ (الموافق 2015/07/29م) أبرمت الشركة اتفاقية استثمار مع كل من  .1شركة منافع القابضة و .2شركة وساطة المالية
وفقا للبنود التالية:
yاجمالي مبالغ التمويل من قبل شركة القابضة بحد اقصى ( )250,000,000ريال سعودي.
yتلتزم شركة الخليج باستخدام األموال التي تقدمها شركة منافع القابضة لشراء األرض ودفع تكاليف البناء لمشاريع المدارس (الروضات).
yملكية األرض :شركة منافع هي المالك الرسمي في صكوك الملكية للعقارات.
yايجار األرض :بعد شراء أرض المشروع الموافق عليها من قبل شركة منافع وشكرة الخليج ،تم توقيع اتفاقيات عقود ايجار للمدارس وبموجبها
تدفع شركة الخليج للشركة القابضة خالل مدة ايجار األرض نسبة  %5من ثمن شراء األرض تمثل قيمة االيجار السنوي .ومدة عقود االيجار
( )20عاما.
yالمستشار المالي :تم تعيين شركة وساطة المالية كمستشار مالي لإلشراف على جميع الجوانب المالية لشراء قطع األراضي وبناء مشاريع
المدارس خالل فترة البناء ،وتدفع شركة الخليج لشركة وساطة المالية أتعاب وقدرها  %1من اجمالي تكاليف البناء.
yعقد ايجار من الباطن :وفقا التفاقية االيجار لمدرستين في مدينة الرياض (حي المقا  -حي الياسمين) والتي استأجرتها شركة الخليج من
شركة القابضة ،قامت شركة الخليج بتأجير المدارس من الباطن للسيد  /محمد بن علي بن أحمد الزهراني تمتد إلى شهر مارس عام 2041م.

قطاع مراكز االتصال:

 62:مقر لودجعقود ايجار فروع سمارت لينك
أطراف االتفاقية

1

شركة منافع القابضة

وشركة الخليج للتدريب والتعليم

الموقع

الرياض -حي
الغدير

(سمارت لينك)
الرياض – حي
المروج

2

مؤسسة عمر علي بلشرف
للتجارة

وشركة الخليج للتدريب والتعليم

(سمارت لينك)

3

السيد /أيمن بن جميل بن
صالح مالئكه

وشركة الخليج للتدريب والتعليم

جدة – حي
النهضة

(سمارت لينك)

4

السيد /عبدالعزيز عبداهلل
العجالن

وشركة الخليج للتدريب والتعليم

الرياض -حي
العليا

(سمارت لينك)

5

السيدة /دالل بنت أحمد بن
عاطي المالكي

الدمام -سيهات

تاريخ التوقيع على
العقد
1436/08/29هـ
(الموافق
2015/06/16م)
1439/08/29هـ

(الموافق
2018/05/15م)
1441/03/14هـ

(الموافق
2019/11/11م)

قيمة العقد
 5,812,500ريال
سعودي/سنوياً

مع زيادة ثابتة بنسبة
 %5كل خمس سنوات
ميالدية
إجمالي العقد =
12,510,000
ريال سعودي

 1,400,000ريال
سعودي

مدة العقد

 20سنة ميالدية

 8سنوات تبدأ من
2019/01/01م
وتنتهي في تاريخ
2026/12/31م
 10سنوات

مالحظات

ترخيص
البلدية
وسالمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير ملتزمة

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير ملتزمة

سنتين هجرية تبدأ
من تاريخ
1439/04/21هـ

(الموافق
2018/01/08م)

 500,000ريال
سعودي

1439/04/29هـ
وتنتهي بتاريخ

1441/04/28هـ

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير ملتزمة

ال يتجدد العقد تلقائيا
إال بموجب عقد جديد

وشركة الخليج للتدريب والتعليم

(سمارت لينك)

1439/12/20هـ

(الموافق
2018/09/01م)

 700,000ريال
سعودي/سنويا

ال يوجد

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير ملتزمة

مستودعات

1

استئجار
مستودع
الستعماله
شركة المستودعات المركزية
كمخزن عام
والتعليم
وشركة الخليج للتدريب
للشركة وإدارتها
بما يتوافق
بنشاط الشركة
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1441/03/16هـ
(الموافق
2019/11/13م)

 126,000ريال
سعودي /سنوياً

 3سنوات ميالدية

يتجدد العقد تلقائياً

العقد غير
مسجل
الكتروني

غير ملتزمة

	-تجدر اإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المتضمن عدم اعتبار عقد االيجار غير
المسجل في الشبكة اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات االيجار بالتعاون
بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ (الموافق 2018/02/03م) وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود
المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م).
	-يلزم الوسطاء العقاريون  -المرخص لهم  -بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترون ًيا من خالل الشبكة اإللكترونية الموافق
على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم ( )131وتاريخ 1435/04/03هـ (الموافق 2014/01/06م) ،ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في
الئحة تنظيم المكاتب العقارية ،الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )334وتاريخ 1398/03/07هـ (الموافق 1978/02/15م).
	(-المؤجر) ملزم بتعيين وسيط عقاري وذلك لتسجيل عقود االيجار لدى «منصة ايجار» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
	-لدى الشركة أرض ملك في مدينة الرياض  -حي العليا  -تقوم بمزاولة اعمال االدارة والفرع الرئيسي فيها ،وتقوم ايضا بتأجير بعض المكاتب لبعض
فروع الشركة والشركات أخرى ،الشركة ملتزمة بتوثيق جميع عقود االيجار التي ابرمت بعد تاريخ 2019/01/10م الكترونيآ في منصة ايجار.
	-اما بالنسبة التفاقية االيجار من الباطن لمدرستي الرياض (حي المقا  -حي الياسمين) للسيد  /محمد بن علي بن أحمد الزهراني ،لم تلتزم الشركة
بتسجيل العقد الكتروني.
	-وفيما يخص عقود االيجار والتي تكون صفة الشركة فيها (مستأجر) ،لم يتم توثيق كافة العقود الكترونيا في منصة ايجار ،ووفقا لذلك وحرصا على
مصالح الشركة ،يجب على الشركة المتابعة مع المؤجرين والوسيط والزامهم بتسجيل العقود في منصة ايجار.
	-يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن المؤجرين المشار إليهم في الجدول أعاله ال تربطهم عالقة بأي من أعضاء المجلس وكبار التنفيذين وليسهم لهم أية
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود االيجار هذه.

-5-3

-5-3-1

9عقود خدمات

9العقود واالتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة في قطاع التدريب

ويشمل هذا القطاع التدريب بكافة مجاالته سواء لألفراد او الشركات ويضم التدريب على الحاسب اآللي ،اللغة اإلنجليزية ،اإلدارة والتدريب على التداول
في األسهم.
 63:مقر لودجعقود ذات صلة بقطاع التدريب
نوع العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو االتفاقية
تقديم دورات تدريبية خالل
فصول دراسية لجميع مناهج
وبرامج الكمبيوتر

اتفاقية
خدمات

(Microsoft – Oracle -
Cisco-ITIL – Juniper- HP
)– BMC

على الشركة توفير كل ما يلزم
ألداء العمل (مدربين مؤهلين
ومعتمدين وأماكن تدريب
وغيرها)

تقديم استراتيجيات للشركة
وحلول مبتكرة وتقديم المعدات
لمختبرات شركة اثراء
()Software- Hardware

اتفاقية
خدمات

وغيرها من الخدمات المختلفة
تقديم خطة المشروع والجدول
الزمني للتشغيل.
إقامة دورات تدريبة خالل
ثالث فصول.

الطرف األول

شركة الزيت
العربية
السعودية
(ارامكو
السعودية)

مركز الملك
عبد العزيز
الثقافي
العالمي
(إثراء)

(«أثراء» هي
شركة حاضنة
تملكها أرامكو)

الطرف الثاني

شركة الخليج
للتعليم والتدريب

تاريخ التوقيع
على العقد

1435/09/18هـ
(الموافق
2014/07/15م)

2020/11/15م
شركة الخليج
للتعليم والتدريب

2019/11/11م

2019/08/01م

قيمة العقد

حسب الطلب

(وفقا لجدول
أسعار الدورات
باليوم)

وفقا ألمر شراء:
8,408177.37
ريال سعودي

وفقا ألمر شراء:
11,828,0000
ريال سعودي

 4,288,680ريال
سعودي

مدة العقد

مالحظات

ينتهي في
2017/07/14م

وتم تمديد العقد
حتى 13
2024/05/م

2020/11/14م

2021/12/31م

التعامل ما زال
مستمر وفقا
ألوامر شراء

2020/08/31م
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نوع العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو االتفاقية

الطرف األول

الطرف الثاني

عقد الشريك
االستراتيجي

منح شهادات تدريب/دبلوم
المعتمدة بعد اكمال الدورات
التدريبية والتي سجلوا فيها
المستفيدين لدى الطرف
الثاني ،تحت اشراف واستشارة
الطرف االول

Cambridge
Training
College
Britain

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد توريد
تدريب اللغة
اإلنجليزية

تدريب أفراد حرس الحدود
السعودي على اللغة اإلنجليزية

ايرباص
العربية
الخدمات
للدفاع

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد مشروع

التدريب االحترافي

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد مشروع

تشغيل معهد اللغة اإلنجليزية
بجامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن

جامعة األميرة
نورة بنت
عبدالرحمن

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد توفير
مواد تدريبية
واختبارات
معتمدة

تقديم منتجات وخدمات
التدريب واالختبارات
اإللكترونية وشهادات االجتياز
المعتمدة

شركة رواد
األنظمة
الحاسوبية
لالتصاالت
وتقنية
المعلومات

تاريخ التوقيع
على العقد

قيمة العقد

مدة العقد

مالحظات

استخدام اسم
وشعار الطرف
األول =

دوالرات أمريكية
10
1442/08/05هـ

(الموافق
2021/03/18م)

طباعة شهادة
التدريب في لندن
وإرسالها =

 3سنوات

قابل للتجديد

دوالر أمريكي30

شهادة دبلوم
التدريب ودبلوم
التدريب المتقدم
=
دوالر أمريكي40

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1441/02/04هـ
(الموافق

2019/10/03م)
1441/08/16هـ
(الموافق

2020/04/09م)
1441/06/09هـ
الموافق

2020/02/03م
1442/06/21هـ
(الموافق

2021/02/03م)

17,850,000
ريال سعودي

12,806,083.50
ريال سعودي

34,964,160
ريال سعودي

فاتورة حسب
قيمة الحزم التي
يطلب الطرف
الثاني توريدها

1437/11/11هـ

شركة صدارة
للكيميائيات

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

(الموافق

شركة معادن
االلمنيوم

شركة الخليج
للتعليم والتدريب

2018/08/12م

اتفاقية
تدريب

تدريب منسوبي الهيئة
العامة للجمارك على برامج
مايكروسفت اوفيس

الجمارك
السعودية

شركة الخليج
للتعليم والتدريب

اتفاقية
تدريب

دورات تدريبية على نظام
المعلومات واألمن السيبراني

رئاسة
االستخبارات
العامة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد عملية

مشروع تطوير اخصائي
التمكين التشغيلية

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

اتفاقية
خدمات
In house
training
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دورات تدريبية للغة اإلنجليزية
دورات لبرامج الكمبيوتر
المختلفة

2022/03/31م

سنة ميالدية

عقد منتهي

تبدأ من تاريخ

عقد منتهي

سنة ميالدية

2020/01/12م
سنة ميالدية
واحدة

تبدأ من تاريخ

2021/02/21م

وتنتهي في تاريخ
2022/02/20م

(روادتك)

عقد لخدمات
اكاديمية اللغة
االنجليزية

حتى تاريخ

2016/08/15م)

1442/05/12هـ
(الموافق

2020/12/26م)

1441/12/25هـ

-

(الموافق

جدول أسعار
محددة لكل دورة
تدريبيه

غير محدد

234,600,00
ريال سعودي

2020/08/14م)

مدة التنفيذ
( )12شهر
ميالديا من
تاريخ االشعار
بالبدء بالعمل

1442/06/13هـ

728,180,00

2021/01/26م)

ريال سعودي

( )24شهر ابتداء
من تاريخ توقيع
العقد

9,386,896

( )24شهر ابتداء
من تاريخ توقيع
العقد

(الموافق

1440/12/02هـ
(الموافق

2019/08/03م)

ألف

ريال سعودي

يتجدد العقد
تلقائياً لمدة
سنة ميالدية

يتجدد العقد
تلقائياً
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9العقود واالتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة في قطاع التعليم

	-ينقسم قطاع التعليم إلى قسمين :المدارس والروضات من جهة والمشاريع الجامعية من جهة أخرى.
	-لدى الشركة مدارس عالمية في مدينة الدمام والرياض وقد تم بيع هذه العقارات إلى صندوق الراجحي ريت وإعادة استئجارهم (لمزيد من التفاصيل
الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 2-2-5-9عقود ايجارات العقارات» من هذا القسم).
	-قامت الشركة باستئجار مدارس اإلشراق في مدينة الدمام لمدة  20عام وفقا التفاقية االيجار االستثماري مع شركة الراجحي لالستثمار ولمزيد من
التفاصيل راجع القسم الفرعي « 1-2-3-5-9اتفاقية مدارس اإلشراق األهلية (مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام))» ادناه.
	-لدى الشركة مشاريع جامعية تشمل تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادر
األكاديمي للسنوات التحضيرية وإدارة الموارد البشرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات.
	-لدى الشركة سبعة ( )7تعامالت مع جامعات سعودية وفق اآلتي:
 64:مقر لودجالتعامالت مع الجامعات

نوع العقد
أو االتفاقية

غرض العقد أو االتفاقية

الطرف
األول

الطرف
الثاني

تاريخ التوقيع على
العقد

عقد
خدمات
تعاقدية

تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية
طالب وطالبات عمادة الخدمات
التعليمية بجامعة القصيم

جامعة
الملك
عبدالعزيز

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1442/06/25هـ

عقد
خدمات
تعاقدية

تشغيل وإدارة برنامج اللغة اإلنجليزية
للسنة األولى المشتركة بجامعة
المجمعة

جامعة
المجمعة

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1441/12/14هـ

عقد
خدمات
تعاقدية

تشغيل مقررات السنة التحضيرية

جامعة
الملك
خالد

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1442/12/16هـ

عقد
خدمات
تعاقدية

تشغيل مقررات السنة األولى بجامعة
بيشة

جامعة
بيشة

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1442/03/01هـ

عقد
مشروع
تشغيل

تشغيل مقررات اللغة اإلنجليزية لطلبة
السنة التحضيرية (طالب وطالبات)
بمعهد تعليم اللغات بالمقر الرئيسي
بجامعة تبوك

جامعة
تبوك

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1442/02/14هـ

عقد
مشروع
تشغيل

تشغيل مقررات مهارات اللغة
اإلنجليزية بمركز اللغة اإلنجليزية
بجامعة تبوك  -فروع (طالب
وطالبات)

جامعة
تبوك

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1442/02/14هـ

عقد
مشروع

مشروع تدريس مقررات اللغة
اإلنجليزية والحاسب اآللي
والرياضيات في السنة التحضيرية

جامعة
حائل

شركة
الخليج
للتدريب
والتعليم

1440/11/06هـ

قيمة العقد

مدة العقد

مالحظات

أربعة أشهر

(الموافق
2021/02/07م)

(الموافق
2020/08/04م)
(الموافق
2021/07/26م)

(الموافق
2020/10/18م)

(الموافق
2020/10/01م)
(الموافق
2020/10/01م)
(الموافق
2019/07/19م)

تبدأ من تاريخ
1442/06/25هـ

4,823,376

ريال سعودي

7,499,248.90
ريال سعودي

11,300,813.96
ريال سعودي

3,994,491

(الموافق
2021/02/07م)
وتنتهي في تاريخ
1442/10/24هـ
(الموافق
2021/06/04م)
عام جامعي واحد

من بداية العام 1442هـ
 12شهراً ميالدياً
تبدأ من تاريخ
2021/07/26م

ريال سعودي

سنة واحدة من تاريخ
استالم الموقع

17,853,060

للعام الجامعي

9,819,845.40

للعام الجامعي

82,648,472.50

ثالث سنوات إلى عام
2022م

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

قابل
للتجديد

تعميد

تعميد
االكتفاء
بالتعميد
وسيعتبر
بمثابة
العقد

1440هـ1441/هـ

1440هـ1442/هـ
خطاب
ترسية
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9اتفاقية مدارس اإلشراق األهلية (مدارس رواد الخليج األهلية (الدمام))

	-بتاريخ 1437/10/23هـ (الموافق 2016/07/28م) قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مشروع تجاري مع «شركة محمد عبالعزيز الراجحي لالستثمار»
وذلك الستئجار (نشاط تعليمي باسم «مدارس اإلشراق» بموجب تصريح وزارة التعليم رقم  4310011000ورقم  427310010وبموجب سجل تجاري
رقم  2050065522وتاريخ 1430/06/23هـ (الموافق 2009/06/17م) باسم شركة أجيالنا التعليمية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
	-اتفق الطرفين على ان إجمالي شراء العقار بمبلغ ( )32,5000,000ريال سعودي تسدد من شركة الراجحي لالستثمار لصالح مالك العقار وهم
أ -الشركة التعليمية المتطورة ب -شركة اجيالنا التعليمية حسب اآلتي:
yشركة الراجحي لالستثمار ملتزمة بسداد مبلغ ( )27,500,00ريال سعودي وهي عبارة عن قيمة األرض والمباني وكذلك قيمة السعي عن ذلك
المبلغ لصالح مالك العقار.
yشركة الخليج للتعليم والتدريب ملتزمة بسداد مبلغ ( )5,000,000ريال سعودي قيمة النشاط التعليمي واسم المدرسة والمنقوالت من اثاث
وسيارات وكذلك قيمة السعي عن ذلك المبلغ.

الملكية بعد االفراغ:
yشركة الراجحي لالستثمار تملك األرض والمباني االنشائية بموجب صك الملكية الذي تم افراغه.
yشركة الخليج تملك اسم المدارس وترخيص مزاولة النشاط التعليمي واألصول المنقولة من اثاث وسيارات والذي ستنتقل لها بعد انتهاء عقد
االيجار االستثماري مع شركة الراجحي لالستثمار.
yالديون المستحقة للمدارس البالغة ( )1,491,000ريال سعودي تدفع لصالح شركة الخليج للتدريب والتعليم بناء على تنسيق مع مالك العقار.
yتتحمل شركة الخليج للتدريب والتعليم الديون المستحقة على المدارس والبالغة ( )1,243,000ريال سعودي بناء على تنسيق مع مالك العقار.
yتقر شركة الخليج انها ليست شريكة في األرض او المباني وانما بصفتها مستثمر بالتأجير من شركة الراجحي لالستثمار.
ال يوجد لدى أعضاء مجلس اإلدارة اي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االتفاقية أعاله.
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9اتفاقية ذات صلة بنشاط الشركة بقطاع مراكز االتصال

yتقدم الشركة خدمات سمارت لينك والتي تقدم حلول وخدمات دعم االعمال باإلنابة والتشغيل من خالل توفير الكوادر البشرية المختلفة
بمختلف التخصصات (تقنية المعلومات  -المبيعات والتسويق  -اإلدارات المختلفة  -خدمات العمالء ومراكز االتصال).
yتقدم سمارت لينك خدمات حلول شاملة لخدمات مراكز االتصال المتكاملة (شاملة خدمات مراكز االتصال المزودة داخليا او خارجيا باإلنابة
عن العمل) وحلول تأسيس وتوريد وتركيب وتشغيل وإدارة مراقبة وضبط أداء مراكز االتصال للدعم الفني والمساندة.
yتتوزع مقرات عمليات سمارت لينك على المدن الثالثة (الرياض  -جدة  -الدمام) مع جهات حكومية وشبة حكومية.
yبلغت نسبة مبيعات قطاع مركز االتصال في عام 2019م ( )%41.8من مبيعات الشركة ،و %47.8في عام 2020م.
فيما يلي أبرز عقود خدمات االتصال التي قدمتها الشركة لمختلف القطاعات:
 65:مقر لودجأبرز عقود خدمات االتصال

نوع
العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الطرف األول

الطرف الثاني
(مقدم الخدمة)

عقد
خدمات

سمارت لينك

الهيئة الملكية
لمحافظة
العال

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
مشروع

تأسيس
وتشغيل وإدارة
مركز االتصال
الوطني آمر 2

وزارة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

شركة الخليج
للتدريب والتعليم
بالتعاون مع
شركة الخليج
للكمبيوتر والمعدات
اإللكترونية

تاريخ توقيع على
العقد

قيمة العقد

مدة العقد

مالحظات

سنة واحدة
1441/08/17هـ

(الموافق
2020/04/10م)

 763,140ريال سعودي

من تاريخ

2020/07/10م
إلى تاريخ

-

2021/07/10م
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1439/10/28هـ
(الموافق

2018/07/12م)

 86,444,808ريال سعودي
فقط ال غير

 36شهراً ميالدياً
من تاريخ إشعار
البدء بالعمل.

-

نوع
العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الطرف األول

الطرف الثاني
(مقدم الخدمة)

عقد
مشروع

مشروع توفير
خدمات
استشارية
متخصصة
لبرنامج التحول
اإللكتروني

هيئة
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
شراء

شراء بضائع

شركة مطارات
الدمام

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل
وإدارة
خدمات
العمالء
المباشرة

تشغيل وإدارة
خدمات العمالء
المباشرة في
مطار الملك
فهد الدولي

شركة مطارات
الدمام (داكو)

عقد
توريد

توفير نظام
االتصال
الموحد
للعناية بعمالء
الهيئة العامة
للطيران المدني
ومطار الملك
عبدالعزيز
الدولي
والمطارات
الداخلية

الهيئة العامة
للطيران
المدني

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تقديم
خدمات
مركز
االتصال

إنشاء مركز
اتصال لدعم
العمالء

شركة لين
لخدمات
األعمال

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
مشروع

تحسين
كفاءة وفعالية
الشكاوى ()940
الخدمات
التشغيلية
لمركز متابعة
البالغات

وزارة الشؤون
البلدية
والقروية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تقديم
خدمات

تقديم خدمات
التسويق
والمبيعات
لبرنامج
اإلسكان

الشركة
الوطنية
لإلسكان

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

اتفاقية

خدمات مركز
االتصال
الخارجي

شركة تعبئة
المياه الصحية
المحدودة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات
تشغيل

تقديم خدمات
تشغيل مركز
اتصال باإلنابة

شركة الرياض
العالمية
لألغذية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

اتفاقية

خدمات مركز
االتصال
الخارجي

شركة
سامسونج
الخليج
لإللكترونيات

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

تاريخ توقيع على
العقد

قيمة العقد

مدة العقد

مالحظات

4,595,872

ريال سعودي

مجموعة الخليج
للتدريب والتعليم

1440/02/29هـ
(الموافق

2018/11/07م)

1440/05/17هـ

(الموافق
2019/01/23م)
1440/02/29هـ

(الموافق
2018/11/07م)

1442/04/04هـ

(الموافق
2020/11/19م)

هذا العقد شامل لضريبة
القيمة المضافة

(غير شاملة جميع التكاليف
والنفقات والضرائب
والرسوم وتكاليف السفر
واإلقامة واالتصاالت)
489,447

ريال سعودي
 2,321,000ريال سعودي

(شاملة كافة الرسوم
والضرائب وضريبة القيمة
المضافة)

(الموافق
2020/11/26م)

1440/11/15هـ

تبدأ من تاريخ

2018/12/01م

سنة واحدة

سنة واحدة
ميالدية

 2,129,367.60ريال
سعودي

تحتسب قيمة العقد بناء
على عدد موظفي فريق
العمل

 3سنوات ميالدية

19,680,980.40
ريال سعودي

-

العقد منتهي

العقد منتهي

سنة واحدة

ابتدا ًء من تاريخ
محضر البدء
باألعمال

وال يتجاوز سقف القيمة
اإلجمالية للعقد بحد أقصى
( 9مليون ريال سعودي)
1442/04/11هـ

 18شهراً ميالدياً

تبدأ من

2020/01/14م
وتنتهي في

-

-

2023/01/13م
 24شهراً ميالدياً
ابتدا ًء من تاريخ
ابالغ المقاول
رسمياً ببدء العمل

-

سنة ميالدية

 18,832,557ريال سعودي

من تاريخ أمر
الشراء الموافق
2019/05/02م

قابل للتجديد

(الموافق
2019/04/28م)

 895,608ريال سعودي

سنة واحدة

قابل للتجديد

1439/08/15هـ

يتم دفع رسوم الخدمة
الشهرية (الفاتورة) على
أساس شهري

 3سنوات

العقد منتهي

ينتهي العقد في
تاريخ

منتهي

(الموافق

2019/07/18م)
1440/08/23هـ

(الموافق
2018/05/01م)
1440/04/25هـ

(الموافق
2019/01/01م)

 56,689دوالر أمريكي

2019/12/31م
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نوع
العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الطرف األول

الطرف الثاني
(مقدم الخدمة)

اتفاقية
عقد

تشغيل خدمات
الدعم الفني
واإلرشادي
والتواصل
الهاتفي ومتابعة
استفسارات
ومعامالت
العمالء

المركز
الوطني للتعليم
اإللكتروني
والتعليم عن
بعد بوزارة
التعليم العالي

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
إدارة
وتشغيل

إدارة وتشغيل
مركز خدمة
المشترك

الشركة
السعودية
للكهرباء

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

اتفاقية
تشغيل

تشغيل مركز
االتصال

الشركة
السعودية
للخطوط
الحديدية
(سار)

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل
خدمات

تشغيل خدمات
مساندة عامة

الشركة
السعودية
للمعلومات
االئتمانية
(سمة)

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1439/07/24هـ
(الموافق
2018/04/10م)

عقد
مشروع

لتنفيذ وتشغيل
مركز االتصال
الموحد

الهيئة العامة
لعقارات
الدولة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

اتفاقية

تشغيل مركز
االتصال

تكامل القابضة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

تشغيل مركز
االتصال ضمن
إدارة خدمة
العمالء

شركة تطوير
لخدمات النقل
التعليمي

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1441/04/04هـ
(الموافق
2019/12/01م)

اتفاقية
عقد
تشغيل

توفير القوى
العاملة لتشغيل
خدمات مركز
االتصال

الشركة
المتحدة
للسيارات

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1441/11/28هـ
(الموافق
2020/07/19م)

تاريخ توقيع على
العقد

1439/05/08هـ

قيمة العقد

(الموافق
2018/01/25م)

 998,940ريال سعودي

1442/02/14هـ
(الموافق

تم تقديم ضمان بنكي بمبلغ
2,367,209

2020/10/01م)

ريال سعودي

مدة العقد

سنة ميالدية

ينتهي العقد في
تاريخ

1443/02/23هـ

(الموافق
2021/09/30م)

مالحظات

قابل للتمديد

يتجدد تلقائياً

مأموري مركز االتصال =
 6,507ريال سعودي شهرياً
1442/03/29هـ
(الموافق
2020/11/15م)

مشرفي مركز االتصال =
 8,234ريال سعودي شهرياً

 3سنوات
ميالدية من تاريخ
2020/10/16م

قابل للتجديد

مسؤول جودة =  7,440ريال
سعودي شهرياً

1440/02/02هـ

(الموافق
2018/11/11م)

 8,453ريال سعودي لكل
موظف/شهرياً

سنة واحدة
ميالدية

1,064,297.40

إشعار ترسية

ريال سعودي

شهرياً حسب فاتورة
البيانات
3,306,983.40
ريال سعودي

قابل للتجديد

تنتهي في تاريخ

2019/06/30م
 24شهراً

االتفاقية منتهية

قابل للتجديد

ممثلي خدمات مركز
االتصال (مستوى اللغة
اإلنجليزية جيد) =
6,844.85

ريال سعودي لكل موظف/
شهرياً
ممثلي خدمات مركز
االتصال (مستوى اللغة
اإلنجليزية متقدم) =

 7,546.10ريال سعودي لكل
موظف/شهرياً
ممثلي خدمات مركز
االتصال (قائد فريق) =

 8,288.75ريال سعودي لكل
موظف/شهرياً
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سنة ميالدية

يتجدد العقد
تلقائياً

نوع
العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الطرف األول

الطرف الثاني
(مقدم الخدمة)

تاريخ توقيع على
العقد

قيمة العقد

مدة العقد

مالحظات

اتفاقية
عقد
تشغيل

تشغيل وإدارة
خدمات مركز
االتصال

شركة مياه فيو

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1441/06/25هـ
(الموافق
2020/02/19م)

 207,900ريال سعودي

سنة

يتجدد العقد
تلقائياً

اتفاقية
خدمات
رئيسية

تشغيل
وخدمات

البنك
السعودي
الفرنسي

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

شهرياً حسب فاتورة
البيانات

سنة

يتجدد العقد
تلقائياً

تركيب وتشغيل
مركز االتصال
الموحد

وزارة الطاقة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
توريد

عقد
خدمات

تقديم خدمات
عمالية
(خدمات
توظيف)

بنك البالد

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1435/02/29هـ

(الموافق
2014/01/01م)
1441/09/04هـ

(الموافق
2020/04/27م)
1436/05/12هـ

(الموافق
2015/03/03م)

 39شهراً ميالدياً

-

تبدأ من تاريخ التوقيع عليها
وفق لجدول موضح فيه
أسعار أجور الكوادر البشرية
مع البدالت والرسوم

سنة ميالدية تبدأ
من تاريخ توقيع
العقد ويتجدد
تلقائيا

-

تنفيذ مشروع

(دعم وتحفيز
االستثمار
السياحي
بمناطق
المملكة رقم
)2017/131

الهيئة العامة
للسياحة
والتراث
الوطني

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

تشغيل مركز
االتصال ورعاية
المستفيدين

شركة تطوير
للخدمات
التعليمية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

تقديم تشغيل
مركز االتصال
بالصندوق

صندوق
تنمية الموارد
البشرية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات

تقديم خدمات
عمالية (قطاع
األعمال)
ومساندة
وتشغيل

بنك الرياض

عقد
خدمات

توفير وتقديم
خدمات تأسيس
وإدارة وتشغيل
مركز االتصال
الموحد (منتج
سكني)

الشركة
الوطنية
لإلسكان

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

تنفيذ تشغيل
مركز االتصال
الموحد

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات

تنفيذ خدمات
إدارة مركز
التواصل
الخاص بالعناية
بالعمالء

المركز
السعودي
لكفاءة الطاقة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل
خدمات

تشغيل خدمات
مركز االتصال
للهيئة

الهيئة
السعودية
للمهندسين

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

1439/01/05هـ

(الموافق
2017/09/25م)
1442/02/03هـ

(الموافق
2020/09/20م)
1441/02/10هـ

(الموافق
2019/10/09م)

1437/03/23هـ

(الموافق
2016/01/03م)

 4,684,104ريال سعودي

 14,147,520ريال سعودي

( )17,163,200,00ريال
سعودي

غير محدد

ثالث سنوات
ميالدية

تبدأ اعتبارا من
تاريخ توقيع العقد
 12شهراً ميالدياً
تبدأ من توقيع
العقد

 12شهرا ميالدياً
تبدأ من توقيع
العقد

سنة ميالدية
تبدأ من تاريخ
2016/01/01م
وتنتهي في

2016/12/31م
قابلة لتجديد

1441/09/25هـ
(الموافق

2020/05/18م)
1441/12/09هـ

(الموافق
2020/07/30م)
1442/01/06هـ

(الموافق
2020/08/25م)
1441/02/08هـ

(الموافق
2019/10/07م)

 53,512,918.20ريال
سعودي

 3,561,439.60ريال
سعودي

 311,631.60ريال سعودي

 2,560,194ريال سعودي

ال يوجد تجديد
لهذا العقد

هذا العقد مجدد
ويعتبر العقد
األساسي المبرم
بين الطرفين
في تاريخ
(2013/09/29م)

 12شهرا ميالدياً
تبدأ من توقيع
العقد

سنة ميالدية تبدأ
من تاريخ استالم
الموقع
سنة ميالدية

تبدأ من تاريخ
هذا العقد
ثالث سنوات
ميالدية من تاريخ
اإلشعار بمباشرة
العمل
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نوع
العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الطرف األول

عقد
تشغيل

تنفيذ مشروع
تشغيل مركز
االتصال
الموحد
للهيئة العامة
للمنافسة

الهيئة العامة
للمنافسة

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات

تقديم خدمات
مركز االتصال
لبرنامج فحص
الوافدين

شركة لين
لخدمات
األعمال

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

مشروع تنفيذ
توسعة وتطوير
ودعم وصيانة
وتشغيل نظام
ساماتهتم

مؤسسة
النقد العربي
السعودي

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
توريد

مشروع تفعيل
مركز االتصال
لحساب
المواطن

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات
مشروع

إدارة وتشغيل
مركز اتصال
خدمات
التحصيل

صندوق
التنمية
العقارية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات
تشغيل

تشغيل مركز
اتصال الطوارئ
1920

الهيئة
السعودية
للمدن
الصناعية
ومناطق
التقنية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

تقديم تشغيل
مركز االتصال
بالصندوق

صندوق
تنمية الموارد
البشرية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

تشغيل وإدارة
مركز التواصل

مؤسسة
النقد العربي
السعودي

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
خدمات

خدمة تشغيل
مراكز االتصال

شركة نجم
لخدمات
التأمين

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
تشغيل

مشروع تشغيل
مركز االتصال
الموحد

بنك التنمية
االجتماعية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد

مشروع
نظام
إدارة
ومعالجة
الشكاوي
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الطرف الثاني
(مقدم الخدمة)

تاريخ توقيع على
العقد
1442/01/05هـ

(الموافق
2020/08/24م)

1440/11/04هـ

(الموافق
2019/07/07م)

1441/12/01هـ

(الموافق
2020/07/22م)
1441/06/12هـ
(الموافق

2020/02/06م)
1442/01/13هـ

(الموافق
2020/09/01م)
1442/01/08هـ

(الموافق
2020/08/27م)

قيمة العقد

 1,054,545.40ريال
سعودي

 36شهرا ميالدية
تبدأ من تاريخ
تفعيل األنظمة
والعمل عليها
من قبل الجهة
الحكومية

بحد أقصى  554,850ريال
سعودي تدفع شهريا

سنة ميالدية
واحدة اعتبارا من
2019/07/07م
إلى
2020/07/06م

 9,824,510ريال سعودي

1441/03/21هـ

(الموافق
2019/11/18م)
1438/11/28هـ

(الموافق
2017/08/20م)

تبدأ من تاريخ
خطاب التعميد
المؤرخ
قابلة لتمديد

23,903,397
ريال سعودي

12,787,296.90
ريال سعودي

727,512

ريال سعودي

 12شهرا ميالديا
تبدأ من تاريخ
استالم المشروع
سنة ميالدية

تبدأ ن تاريخ
محضر بدء العمل
سنة ميالدية تبدأ
من تاريخ توقيع
العقد

 9أشهر تبدأ من
2020/10/09م

(الموافق
2020/09/20م)

(الموافق
2019/04/14م)

تحتسب قيمة
هذا العقد بناء
على عدد موظفي
فريق العمل ولكن
ال تتجاوز سقف
القيمة االجمالية
الموضحة هنا

سنة ميالدية

1442/02/03هـ

1440/08/09هـ

مدة العقد

مالحظات

31,999,824
ريال سعودي
158,840

ريال سعودي شهرياً

4,995,588

ريال سعودي

ثالث سنوات
ابتداء من تاريخ
2020/01/01م
 6أشهر ميالدية
اعتبارا من تاريخ
2019/12/01م
ويتم تجديده
باتفاق الطرفين

 36شهرا ميالديا
اعتباراً من تاريخ
تسليم موقع
العمل

يعتبر تمديد
العقد السابق
بتاريخ
2019/10/09م

لتعويض الشركة
عن مدة االيقاف
والذي يبدأ من
بداية المشروع
في شهر اكتوبر
حتى شهر يوليو

نوع
العقد أو
االتفاقية

غرض العقد أو
االتفاقية

الطرف األول

الطرف الثاني
(مقدم الخدمة)

عقد
خدمات

مشروع توفير
خدمات القوى
العاملة لتشغيل
مركز االتصال
والدعم الفني
لنظام IVR

مجلس
الضمان
الصحي
التعاوني

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
مشروع
تشغيل

مشروع تشغيل
مركز التواصل
للهيئة العامة
للزكاة والدخل

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عقد
مشروع
تشغيل

مشروع تشغيل
مركز الخدمة
الشامل

وزارة المالية

شركة الخليج
للتدريب والتعليم

تاريخ توقيع على
العقد
1442/03/10هـ

(الموافق
2020/10/27م)
1441/03/06هـ

(الموافق
2019/11/03م)
1441/03/28هـ

(الموافق
2019/11/25م)

قيمة العقد

4,958,352

ريال سعودي

10,398,710.15
ريال سعودي

20,608,379
ريال سعودي

مدة العقد

مالحظات

سنة ميالدية
بدء من تاريخ
2020/04/01م
 13شهر

من تاريخ
2019/12/01م
 26شهرا ميالديا
تبدأ من تاريخ
التعميد

المصدر :الشركة

إن عقود الشركة مع الجهات الحكومية (الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة واألجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة
المستقلة) المشار لها في الجدول أعاله تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي يلزم الشركة المتعاقدة مع الجهات الحكومية بالبنود االتية:
 1استمرارية المحافظة على معايير التأهيل التي على أساسها تم ترسية العقد عليه. 2استمرارية المحافظة على الشروط الالزمة لتنفيذ األعمال وتأمين المشتريات وفقاً النظام والئحته التنفيذية. 3ال تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (خمس) سنوات ،وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة وزارةالمالية.
 4استمرارية المحافظة على مستوى االداء وفق المعايير والمقياس المتفق عليها لتقديم الخدمة وفي حال حدوث أي تراجع يجوز للجهةالحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن األداء مرض ًيا.
 5استمرارية المحافظة على نقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية. 6تقديم ضمان نهائي بنسبة ( )%5من قيمة العقد.ً
ً
ً
 7االحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن تفي الشركة بالتزاماتها وتستلم الجهة الحكومية المشروع استالما نهائيا ،وفقا ألحكام العقد وشروطه. 8للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية -إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما ال يتجاوز ( )%10من قيمته ،ولها إصدار أوامرتغيير بالتخفيض بما ال يتجاوز ( )%20من قيمته.
 9ال يجوز للشركة التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مو ّرد آخر إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ووزارةالمالية.
	10-وال يجوز التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مو ّرد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
قصرت الشركة في تنفيذ التزاماتها؛ قد تُفرض عليها غرامة ال تتجاوز ( )%20من قيمة العقد ،مع حسم قيمة األعمال التي لم تُنفذ.
	11-إذا ّ
	12-للجهة الحكومية سحب جزء من األعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب الشركة؛ إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعد إنذارها.
	13-تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء الشركة بعد اكتمال تنفيذها للعقد ،وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين .وال تعلن نتائج تقييم أداء
المتعاقدين؛ إال بعد أن يكون قرار التقييم نهائ ًيا.
	14-للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،أو إذا تم االتفاق على اإلنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة.
باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وأي من فروعها ليست طرفاً في اتفاقية من
الباطن لغرض تنفيذ أي من مشاريعها القائمة حالياً وفق ما هو مبين في الجداول أعاله ولم يسبق أن تعرضت ألي إنذار أو غرامة من أي جهة حكومية
خالل الثالث سنوات السابقة (2018م2019 ،م2020 ،م).
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9عقود الصيانة مع مقاولين

أبرمت الشركة عدة عقود مع مقاولين وذلك لألشراف على المباني التي تزاول الشركة فيها اعمالها .وفيما يلي أبرز تلك التعامالت:
 66:مقر لودجعقود الصيانة
اسم المشروع
1
2
3
4
5
6
7
8

تنظيم المناقصة واإلشراف على التنفيذ
(مجمع مدارس الخبر)

أعمال الحفر ونزح المياه
(مجمع مدارس الخبر)

أعمال البناء

(مجمع مدارس الخبر)

تشطيب مركز تدريب السيدات
(الرياض حي النزهة)

أعمال صيانة نظام التكييف وتحديث نظام التحكم
بوحدات التبريد
(مبنى اإلدارة العامة  -العليا)

أعمال استكمال أنظمة السالمة وتسليم الدفاع المدني
(مبنى اإلدارة العامة  -العليا)

األعمال المدنية لتطبيق اشتراطات السالمة
(مبنى اإلدارة العامة  -العليا)

أعمال تجهيز مركز سبيكتروم وصالون فوغ (الخبر)

اسم المورد  /المقاول
مكتب عبد االله المهنا
لالستشارات الهندسية
شركة الحقبة األولى
شركة اول تصميم للمقاوالت
والديكور
مؤسسة افنان الحجاز
الشركة العربية للتكييف الهواء
المحدودة
مؤسسة سافان للمقاوالت

قيمة العقد بدون
الضريبة
2,550,400

ريال سعودي
2,358,925

ريال سعودي
78,183,710
ريال سعودي
1,288,815

ريال سعودي
378,900

ريال سعودي
1,580,287

ريال سعودي

مؤسسة عبقرية الشرق
للمقاوالت

425,500

مؤسسة ماجد البيطار
للمقاوالت

1,153,150

ريال سعودي
ريال سعودي

بداية العقد

مدة العقد

2020/02/05م

 24أشهر

2020/09/03م

 3أشهر

2020/12/27م

 24شهر

2021/01/21

شهرين

2021/01/24م

 3أشهر

2019/07/27م

 3أشهر

2019/10/20م

 4أشهر

2021/03/07م

 3أشهر

المصدر :الشركة
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9عقود االمتياز التجارية (الفرانشايز)

وقعت الشركة عدد من عقود الفرانشايز (امتياز تجاري) مع عدد من الشركات والمؤسسات داخل وخارج المملكة وذلك كوكالء امتياز تجاري للعالمات
التجارية األجنبية .وتتضمن أغلب االتفاقيات البنود األساسية اآلتية:
-
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أأعمال االمتياز ووصفها ،ومدة اتفاقية االمتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
بأي مقابل يتعين على صاحب االمتياز دفعه إلى مانح االمتياز ،بما في ذلك المقابل المالي لالمتياز ،والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب
االمتياز (إن وجد) ،والدعم الفني ،وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب االمتياز من مانح االمتياز أو أي
شخص ضمن مجموعته.
تالتزامات الطرفين في شأن تدريب مانح االمتياز لموظفي صاحب االمتياز
ثالتزام مانح االمتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة االمتياز الممنوح.
جالتزام صاحب االمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية االمتياز ،وأي التزامات على مانح االمتياز تتعلق
بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب االمتياز ،والتزام صاحب االمتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح االمتياز مباشرة
أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح االمتياز.
ححقوق صاحب االمتياز في استخدام أي عالمة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال االمتياز والتزامات كال الطرفين في حال
اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
خآلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية االمتياز.
دمدى أحقية صاحب االمتياز في منح امتياز فرعي للغير ،وأحكام ذلك.
ذاآلثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب االمتياز أو مانح االمتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.

 67:مقر لودجقائمة بعقود االمتياز التجاري (الفرانشايز)
مانح االمتياز

صاحب
االمتياز

موضوع االمتياز

مدة االمتياز

وفق االتفاقية يحق للشركة بصفتها
(صاحب االمتياز) بالتعاقد مع
اآلخرين (.)sub-agreement

توزيع وبيع برنامج
(دايركت انجلش)
Direct English

شركة ليجيونفون
ليمتد
1

(Linguaphone
 )Groupوهي شركة
مسجلة في المملكة
المتحدة (بريطانيا)

الشركة

شركة جرينبيريز
2

(Greenberry’s
 )Coffeeوهي شركة الشركة
مسجلة في الواليات
المتحدة االمريكية

النطاق الجغرافي:
يحق للشركة
تقديم هذه
الخدمة للتدريب
على اللغة
االنجليزية في
السعودية ومنطقة
الشرق األوسط.

مقاهي تختص
بتقديم القهوة
والشاي والعديد
من أصناف
المخبوزات.

الترخيص من الباطن

غير محدد

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات من
الباطن مع ( )8شركات داخل المملكة
والتي تملك اإلمكانيات الفنية والمالية
لالستفادة من هذه الخدمة وهذا
النظام .ووفقا للمادة ( )32من نظام
العالمات التجارية يجوز للمستفيد
من الترخيص التنازل عنه لغيره او
منح الترخيص من الباطن في حال تم
االتفاق على ذلك.

التزام الشركة بنظام العالمات التجارية
 1لم تقم الشركة بتوثيق عقد الترخيص(الفرانشايز) وتصديقه وترجمته إلى
اللغة العربية لدى اإلدارة المختصة
بالعالمات التجارية وذلك وفقاً
لمتطلبات الفصل السابع من الالئحة
التنفيذية لنظام العالمات التجارية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21
وتاريخ 1423/05/28هـ (الموافق
2002/08/07م).
 2قامت الشركة بتسجل عالمة (Direct )Englishبثالث فئات لدى وزارة
التجارة بالمملكة.

 1قامت الشركة بتوثيق عقد الترخيص(الفرانشايز) وتصديقه وترجمته إلى
اللغة العربية لدى اإلدارة المختصة
بالعالمات التجارية وذلك وفقاً
لمتطلبات الفصل السابع من الالئحة
التنفيذية لنظام العالمات التجارية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21
وتاريخ 1423/05/28هـ (الموافق
2002/08/07م) وذلك بموجب
الترخيص الممنوح لها وينتهي هذا
الترخيص بتاريخ 1445/01/25هـ
(الموافق 2023/08/11م) .وال
يجوز في جميع األحوال ان تزيد مدة
الترخيص عن المدة المقررة لحماية
العالمة التجارية.

مدة االتفاقية 10
سنوات تبدأ من تاريخ
2013/08/12م

النطاق الجغرافي:
السعودية

2 -قامت الشركة بتسجيل مجموعة من

العالمات التجارية لـ (Greenberry’s
 )Coffeeلدى وزارة التجارة( ،ولمزيد

من التفاصيل عن شهادات تسجيل
العالمات التجارية الرجاء االطالع
على القسم الفرعي « 8-9العالمات
التجارية» من هذا القسم.
ال يوجد رخصة من هيئة الغذاء والدواء
علما ان التشغيل الحالي كافتريا داخل
المبني الرئيسي للشركة.

وفق االتفاقية يحق للشركة بصفتها
(صاحب االمتياز) بالتعاقد مع
اآلخرين (.)sub-agreement

برامج تدريب
على استخدام
الكمبيوتر

3

شركة نيوهورايزون
()New Horizons
شركة مسجلة في
الواليات المتحدة
االمريكية

الشركة

النطاق الجغرافي:
يحق للشركة
تقديم هذه
الخدمة للتدريب
على استخدام
أجهزة الكمبيوتر
في السعودية
ومنطقة الشرق
األوسط.

تم تمديدها في تريخ
2018/01/01م وحتى
تاريخ 2027/12/31م

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات من
الباطن مع ( )7شركات داخل المملكة
و( )1في جمهورية مصر و( )1في
االمارات العربية المتحدة .وتعمل
في مجال الهيئات المستقلة للتعليم
والتدريب المرتبطة بالكمبيوتر.

ووفقا للمادة ( )32من نظام العالمات
التجارية يجوز للمستفيد من
الترخيص التنازل عنه لغيره او منح
الترخيص من الباطن في حال تم
االتفاق على ذلك.

 1لم تقم الشركة بتوثيق عقد الترخيص(الفرانشايز) وتصديقه وترجمته إلى
اللغة العربية لدى اإلدارة المختصة
بالعالمات التجارية وذلك وفقاً
لمتطلبات الفصل السابع من الالئحة
التنفيذية لنظام العالمات التجارية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 21
وتاريخ 1423/05/28هـ (الموافق
2002/08/07م).
 2لم تقم الشركة بتسجيل العالمةالتجارية ( )New Horizonsلدى
وزارة التجارة في المملكة.
 3جاري العمل على توثيق اتفاقية االمتيازلدى الجهات المختصة بالمملكة.
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صاحب
االمتياز

مانح االمتياز
شركة بالتينغ

شركة حاملة
لرخصة «فورميال
أيه» وهي عالمة
تجارية مسجلة في
المعهد الوطني
للملكية الفكرية -
مكتب براءة االختراع
في فرنسا.

4

موضوع االمتياز

استعمال
تقديم برامج
كل االسم
التدريب المهني
والعناصر
الممثلةللعالمة للسيدات في
مجال قص الشعر
التجارية
«فورميال أيه» ،وفن المكياج.
ولكن فقط
كبنر وليس
النطاق الجغرافي:
كمؤسسة او
السعودية
اسم تجاري.

مدة االمتياز

التزام الشركة بنظام العالمات التجارية

الترخيص من الباطن

سبع سنوات تبدأ من
تاريخ توقيع االتفاقية

قابله للتجديد تلقائي
لمدة سنتين مالم يقوم
أحد الطرفين بإخطار
الطرف االخر برغبته
بعدم التجديد قبل ستة
شهور من نهاية تاريخ
االتفاقية على األقل.

لم تقم الشركة بتوثيق عقد الترخيص
(الفرانشايز) وتصديقه وترجمته إلى اللغة
العربية لدى اإلدارة المختصة بالعالمات
التجارية وذلك وفقاً لمتطلبات الفصل
السابع من الالئحة التنفيذية لنظام العالمات
التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
 21وتاريخ 1423/05/28هـ (الموافق
2002/08/07م).

غير مرخص بذلك

المصدر :الشركة

لدى الشركة تعامل مع شركة أون الين للتداول األمريكية وجاري العمل حالياً على ابرام اتفاقية فرنشايز بينهما.
باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة لناحية تطبيق نظام االمتياز
التجاري (الفرنشايز) ونظام العالمات التجارية.

9القروض والتسهيالت االئتمانية

-6

حصلت الشركة على قروض وتسهيالت ائتمانية من قبل بنوك محلية تجارية لتمويل أعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها .وفيما يلي نبذة حول اتفاقيات
التسهيالت والقروض التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة:
 68:مقر لودجالقروض والتسهيالت االئتمانية كما بتاريخ 2021/09/09م
الجهة الممولة

تاريخ انتهاء توفير
التسهيالت

الحد االئتماني
(ريال سعودي)

المبالغ المستخدمة
(ريال سعودي)

مالحظات

بنك الرياض

2021/04/07م

267,000,000

174,000,000

طلب تمديد التسهيالت تحت المراجعة

البنك العربي الوطني

2021/06/30م

122,301,250

119,000,000

طلب تمديد التسهيالت تحت المراجعة

البنك السعودي الفرنسي

2021/12/02م

214,000,000

72,492,939

بتاريخ 2021/05/31م ،تم توقيع اتفاقية
جديدة وذلك لتمديد فترة التسهيالت
بنفس شروط وأحكام االتفاقية السابقة
وبمبلغ )100,000,000( :ريال سعودي.
وحيث ان تاريخ انتهاء فترة التسهيالت في
2022/06/29م.

البنك السعودي البريطاني

2022/01/31م

88,500,000

30,000,000

مصرف الراجحي

2021/07/31م

20,000,000

12,000,000

بنك اإلنماء

2021/06/17م

60,000,000

55,500,000

بنك الجزيرة

2021/12/24م

88,000,000

8,000,000

تم تمديد فترة التسهيالت لفترة سنة ميالدي
أخرى.

المصدر :الشركة

تحد شروط بعض التسهيالت التمويلية القائمة من قدرة الشركة على القيام بأنواع معينة من االجراءات مث ً
ال تعديل نظامها األساسي وإجراء تغيير في
رأس المال أو هيكل ملكية الشركة أو قيود على الشركة بعدم توزيع أرباح تفوق نسبة محددة من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المقرضة،
وفيما يلي أبرز التزامات الشركة وفقا التفاقيات للتسهيالت المبرمة مع البنوك المحلية:

1اتفاقية بنك الرياض ،المبرمة بتاريخ 2020/04/07م	-من حاالت االخالل :في حال تعديل الشكل القانوني للشركة او هيكل الملكية او اإلدارة الخاصة بالشركة او القيام باتخاذ أي قرارات يكون من شأنها
التأثير على التزاماتها مع البنك دون الرجوع والحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بذلك.
	-من ضمن مسؤوليات الشركة:
yان أي تغيير يدخل على كيان الشركة سواء بالشكل القانوني للشركة  /الشركاء وحدود مسؤوليتهم  /رأس المال  /االلتزامات قبل الغير/
النشاط  /األهلية  /الصفة ،وممثليه النظاميين  /حدود صالحيتهم او غير ذلك لن يؤثر بأي وجه على استمرار نفاذ هذه االتفاقية ،وتلتزم
الشركة بأخطار البنك فور اجراء هذا التغيير واجراءات اشهاره ،بتقديم المستندات النظامية الدالة على ذلك إلى الحد المقبول البنك،
باإلضافة إلى التوقيع فورا على مستندات وتقديم أي ضمانات أخرى يطلبها البنك.
yتزويد البنك بأي معلومات أخرى تتعلق بأعمال الشركة او ووضعها المالي بما في ذلك تغيير في موقفها المالي.
	-تم تقديم سند ألمر بمبلغ ( )357,500,00ريال سعودي.
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2اتفاقية البنك العربي الوطني ،المبرمة بتاريخ 2020/02/20م وإقرار بتعديل التسهيالت االئتمانية بتاريخ2020/06/17م
	-تقر الشركة ان تحافظ على وضعها المالي واإلداري والقانوني وعلى ملكية المنشاة وعدم تغيير نشاطها.
	-من حاالت االخالل :حدوث أي تغيير في ملكية الشركة او السيطرة عليها.
	-تم تقديم الضمانات وفقا لآلتي:
yسند ألمر بمبلغ ( )130,000,000ريال سعودي.
yتقديم خطاب عدم ممانعة على اصدار كفاالت نيابة عن الشركات التي تملك فيها شركة الخليج للتدريب والتعليم أكثر من ()%50
yالتنازل األصولي عن مستحقات عقود المشاريع التي تزيد قمتها عن مبلغ خمسة ماليين ريال سعودي والتي قام البنك بإصدار كفاالتها النهائية
او الدفعة المقدمة.
yبتاريخ 2020/10/05م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية «رهن أسهم مدرجة بسوق األوراق المالية» كضمان وتأمين للوفاء بكامل التزاماتها تجاه
الممول وذلك وفقا التفاقية التسهيالت المبرمة بتاريخ 2020/02/20م ،وذلك عن طريق رهن عدد أسهم ( )5,230,125سهم بقيمة اسمية ()10
ريال سعودي .رهن الشركة لمصلحة البنك العربي رهنا نافذا الزما كل األسهم الموضحة أعاله وكذلك ما يلحق من مشتمالت وحقوق ومنافع
مثل تجزئتها واسهم المنحة واألسهم الناتجة عن ممارسة حقوق األولية وثمار األسهم المضاعفة والتصفية ،ويكون للمرتهن (البنك العربي)
قبض األرباح الناتجة عن األسهم المرهونة وما يتم استرداده من رأس المال في حال خفض رأس مال المصدر او االندماج او االستحواذ،
واستعمال كافة الحقوق المتصلة باألسهم المرهونة عدا حضور اجتماعات الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين او التصويت فيها.
yرهن وحجز لمصلحة البنك العربي كافة موجودات المحفظة االستثمارية وكافة موجودات الحساب من نقد وحسابات استثمارية وغير
استثمارية ورهن كافة األصول المالية التي لدى شركة العربي الوطني لالستثمار بموجب المحفظة االستثمارية رقم (.)11874192

3اتفاقية البنك السعودي الفرنسي ،المبرمة بتاريخ 2020/12/02م وتمديد فترة التسهيالت االئتمانية بتاريخ2021/05/31م
	-من حاالت االخالل:
yإذا اتخذت الشركة أي تصرف مؤسسي او إذا اتخذت خطوات أخرى او إجراءات قضائية من أجل انهائها او حلها او إعادة هيكلتها.
yإذا باعت ،أجرت ،حولت ،تصرفت الشركة سواء بعملية واحد او أكثر (سواء ذات عالقة ام ال) بجميع إيراداتها او ممتلكاتها او أي منها.
yعند اجراء أي تغيير جوهري في هيكل رأس المال الخاص بالشركة.
	-تم تقديم الضمانات وفقا لالتي:
yسند ألمر بمبلغ ( )296,914,012ريال سعودي.
yالتنازل عن متحصالت العقود المبرمة مع (شركة كليات التمييز).
yرهن سندات الملكية بحد أدنى ( )75,000,000ريال سعودي لتغطية  %75من تمويل التورق.
yالتنازل عن عائدات مطالبات التأمين المصادق عليها لصالح البنك الفرنسي.
yالتنازل عن متحصالت العقود مع وزارة التعليم لمشروع حائل رقم .0234/18
yالتنازل عن متحصالت العقود مع بنك التنمية االجتماعية لتشغيل (مشروع دلني) رقم .60/2019
yالتنازل عن متحصالت العقد مع شركة الكهرباء رقم .4400013809
	-أبرمت الشركة على ضمانات جديدة وفق اتفاقية التمديد بتاريخ 2021/05/31م:
yتوجيه عائدات طرح األسهم إلى حساب الشركة في البنك السعودي الفرنسي.
yرهن صكوك ملكية المدارس الجديدة بحدود تغطية تصل بحدها األدنى نسبة  %120من مبلغ التمويل وذلك خالل يونيو 2022م في حال لم
يتم االنتهاء من طرح أسهم حقوق األولوية خالل يونيو 2022م.

4-اتفاقية البنك السعودي البريطاني ،المبرمة بتاريخ 2021/02/28م

	-تقع على عاتق الشركة مسؤولية ابالغ البنك بأية تغيرات فعلية او متوقعة تطرأ على الوضع القانوني او العنوان المسجل للشركة واي تعديالت على
عقد التأسيس او النظام األساسي للشركة.
	-في حال تغيير الملكية يحتفظ البنك بحقه في تعديل أحكام وشروط التسهيالت الحالية بطلب ضمانات إضافية او المطالبة بسداد المبالغ المستحقة
وإلغاء الحدود او تعليق استخدام التسهيالت االئتمانية الممنوحة.
	-سند ألمر بمبلغ ( )83,500,000ريال سعودي.
	-سند ألمر بمبلغ ( )5,000,000ريال سعودي.
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5اتفاقية مصرف الراجحي ،المبرمة بتاريخ 2020/03/24م	-من تعهدات الشركة:
yإصدارات األسهم :يجب على الشركة ان تضمن وان تطلب من الملتزمين ان يضمنوا عدم قيام أي عضو من المجموعة بإصدار أي أسهم جديد
او تغيير أي حقوق مرتبطة بأسهمه المصدرة في تاريخه ،دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف.
yأرباح األسهم :يجب على الشركة ان تضمن وان تطلب من الملتزمين ان يضمنوا عدم قيام أي عضو من المجموعة بدفع او توزيع او اإلعالن
عن أرباح األسهم او توزيعات أخرى ،دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف.
yال تغيير في الملكية :يحظر إجراء أي تغيير في رأس مال الشركة دون موافقة خطية مسبقة من المصرف.
yتحديث معلومات «اعرف عميلك» ( :)KYCعلى الشركة باإلصالة عن ذاتها وبالنيابة عن الملتزمين ،أن تبادر على الفور بإشعار المصرف بأي
تغيير يطرأ على اسمها أو وضعها القانوني او وثائقها التأسيسية أو ملكيتها.
	-سند ألمر بمبلغ ( )20,503,976ريال سعودي.

6اتفاقية بنك االنماء ،المبرمة بتاريخ 2020/06/17م	-من تعهدات الشركة:
yاخطار المصرف بأي تغيير محتمل لشكله القانوني او نسب ملكيته وذلك قبل اجراء ذلك التغيير.
yتزويد المصرف بجميع المعلومات المالية لمركزه المالي بما في ذلك أي تغيير في موقفه المالي او حدوث أي حالة قد يكون لها تأثير سلبي
على مقدرته في الوفاء بالتزاماته.
	-الضمانات:
yسند ألمر بمبلغ ( )60,000,000ريال سعودي.

7اتفاقية بنك الجزيرة ،المبرمة بتاريخ 2019/12/26م وتم التجديد بتاريخ 2020/12/23م	-تتعهد الشركة بتزويد البنك بكافة المعلومات المالية والمتعلقة بمركزها بما في ذلك تغيير في موقفها المالي على سبيل المثال ال الحصر او حدوث
أي حالة قد يكون لها تأثير سلبي على مقدرته في الوفاء بالتزاماتها.
	-تعهد الشركة بتزويد البنك بجميع المستندات القانونية للشركة (عقد تأسيس ،سجل تجاري ومالحق تعديالته كافة ...الخ) وتزويد البنك بأي
تعديالت تتم على عقد التأسيس او مالحق تعديالته او على النظام األساسي للشركة وذلك حال حدوثها.
	-تتعهد الشركة بالمحافظة على صافي حقوق الشركاء بما ال يقل عن ( )550,000,000ريال سعودي وذلك حتى يتم سداد كافة التزاماته تجاه البنك.
	-الضمانات:
yسند ألمر بمبلغ ( )93,000,000ريال سعودي.
yالتنازل المؤيد لصالح البنك عن عوائد/مستحقات المشاريع/العقود الممولة والمقبولة من قبل البنك والتي يتم اصدار خطابات ضمان حسن
تنفيذ مقابلها.
باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،الشركة ملتزمة بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية المشار لها أعاله.

-7

9وثائق التأمين

لدى الشركة عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها ومنشاتها التعليمية وتشمل ما يلي:

1التأمين الصحي للعاملين	-نصت المادة ( )144من نظام العمل على أن يقوم صاحب العمل بتوفير العناية الصحية والوقائية والعالجية لعامليه طبقاً للمستويات التي يقررها وزير
العمل ،مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .وقد أك َدت المادة ( )5من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المعتمدة
بموجب القرار الوزاري رقم (/1/35/9ض) وتاريخ 1435/04/13هـ (الموافق 2014/02/13م) على إلزام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع
إحدى شركات التأمين تغطي جميع العاملين لديه والخاضعين للنظام وأفراد أسرهم .ويلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد
من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وصوله.
	-وفق المادة ( )14من نظام التأمين الصحي التعاوني ،إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل ممن
ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ،الزم بدفع جميع األقساط الواجبة السداد ،إضافة إلى دفع
غرامة مالية ال تزيد على قيمة االشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
	-إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ،ألزمت بالوفاء بهذه االلتزامات وبالتعويض
عما نشأ عن اإلخالل بها من أضرار ،إضافة إلى دفع غرامة ال تزيد على ( )5,000ريال سعودي عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
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	-تصدر شركة التأمين شهادة إلى صاحب العمل (حامل الوثيقة) عند الطلب تُفيد بالتأمين على منسوبيه لتقديمها إلى الجهة المختصة بإصدار رخص
اإلقامة وتجديدها.
	-قامت الشركة بتوقيع عقد تأمين صحي لموظفيها وافراد اسرهم مع «شركة مالذ للتأمين» ،والمرخّ ص لها مزاولة نشاط التأمين من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي ،تُغطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قِ بل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة
بالتغطية التأمينية .وتشمل منافع وتعويضات التغطية جميع الموظفين الحاليين أو الجدد المب ّينين ضمن كشوف الرواتب( ،الزوج/الزوجة واألطفال
واألبناء  -الحد األدنى :من تاريخ الوالدة  -الحد األقصى :لغاية  25سنة ،األبناء اإلناث غير المتزوجات بمن فيهن األرامل والمطلقات).
	-تسري هذه الوثيقة من تاريخ 2020/09/01م حتى تاريخ 2021/08/31م .ويكون مجلس التأمين الصحي التعاوني واللجنة المشكلة بقرار من رئيس
المجلس للنظر في مخالفات أحكام نظام التأمين الصحي التعاوني مختصة لتسوية جميع الخالفات والنزاعات الناشئة أو المتعلقة بهذه الوثيقة وذلك
وفقاً للبند ( )14من النظام المذكور.

2التأمين اإللزامي على السياراتتم االطالع على وثائق تأمين المركبات الخاصة بالشركة مع «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» بتاريخ 2021/02/10م وتحمل رقم وثيقة
( )1892850/MFPوتسري مفعولها حتى 2022/02/07م .وفقا لبيان (تم) الصادر من وزارة الداخلية برقم ( )646461694وتاريخ 2021/06/13م ،تبين
ان عدد المركبات التي تملكها الشركة بموجب هذه القائمة ( )125مركبة جميعها لديها تأمين ساري المفعول.

3التأمين على خيانة االمانةبتاريخ 1442/09/01هـ (الموافق 2021/04/13م) أبرمت الشركة اتفاقية تأمين خيانة األمانة مع شركة «مالذ للتأمين التعاوني» وثيقة بموجبها تقوم شركة
التأمين بتعويض الشركة عن أي خسارة في األموال او السلع نتيجة لخيانة األمانة من أحد الموظفين .تسري االتفاقية من تاريخ 2021/03/11م وحتى
2022/03/10م .وبحدود تغطية اجمالية بمبلغ ( )3,600,000ريال سعودي.

4التأمين على األموالبتاريخ 1442/09/01هـ (الموافق 2021/04/13م) أبرمت الشركة اتفاقية تأمين على األموال مع شركة «مالذ للتأمين التعاوني» وثيقة بموجبها تقوم شركة
التأمين بتعويض الشركة عن فقدان المال في حال السرقة او االعتداء او محاولة االعتداء ،ويشمل ذلك (أموال نقدية ،سندات ،شيكات ،أوراق مالية،
الطوابع البريدية ،وغيرها) وال تغطي هذه االتفاقية أي دعاوي تختص او بسبب فايروس كورونا المستجد .وبحدود تغطية اجمالية بمبلغ ()35,000,000
ريال سعودي على األموال المنقولة من مقر الشركة إلى البنوك او العكس .وبحدود تغطية ( )410,000ريال سعودي على األموال الموجودة داخل الشركة.
وتسري االتفاقية من تاريخ 2021/03/11م وحتى تاريخ 2022/03/10م.

5وثائق التأمين المتعلقة بالمنشئات والعقاراتبتاريخ 1442/09/03هـ (الموافق 2021/04/15م) أبرمت الشركة اتفاقية تأمين على المباني التي تملكها الشركة وتقوم بمزاولة أعمالها فيها .تسري
االتفاقية من تاريخ 2021/03/11م وحتى تاريخ 2022/03/10م ،وفيما يلي جدول بالفروع التي تغطيها وثيقة التأمين:
 69:مقر لودجتأمين المباني

 1الرياض  -العليا  -اإلدارة العامة2 -الرياض  -الروضة  -رجال

3 -مبنى الغدير -سمارت لينك

 4الرياض  -سمارت لينك بالشرف  -الدور األول5 -الرياض سمارت لينك بالشرف المحالت

 6الرياض  -العليا  -التأمين  6أشهر فقط 7المستودع الجديد طريق الحجازفروع الرياض

 8الرياض  -مدارس المغرزات9 -الرياض  -مدارس الصحافة

	10-الرياض  -مدارس قرطبة

	11-الرياض  -سكن مدارس الملقا والصحافة
	12-الرياض  -السويدي  -رجال

	13-الرياض  -النزهة معهد السيدات

	14-الرياض  -مركز فوغ الجمال  -قرطبة مركز طيف الصحة الرياضي
	15-الرياض  -التخصصي  -وجرين بري مركز فوغ الجمال
	16-مركز فوغ الجمال مركز طيف الصحة الرياضي
فروع الخرج

	17-معهد السيدات بالخرج
	18-معهد البنين بالخرج
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	19-جدة  -سمارت لينك الجديد

	20-جدة -مدارس رواد الخليج (بنين  +بنات)

فروع جدة

	21-جدة -سكن مدارس جدة

	22-جدة – اإلدارة  -جرينبيريز  -الروضة  -رجال وسيدات
	23-المدينة المنورة  -سيدات
	24-المدينة المنورة  -رجال

فروع مكة والمدينة

	25-مكة المكرمة  -النزهة  -رجاول وسيدات
	26-الخبر  -رجال وسيدات
	27-الدمام  -سمارت لينك

	28-الرياض  -السويدي  -سيدات

	29-الدمام  -مدارس رواد لخليج (بنين  +بنات)
	30-الدام -الظهران-روضة الظهران

فروع مدن الشرقية

	31-الدمام  -الحمراء اإلشراق سابقا
	32-سكن مدارس الشرقية
	33-االحساء  -سيدات

	34-الخبر  -مركز فوغ الجمال مركز طيف الصحة الرياضي
	35-الخبر ()HUT

	36-أبها  -سيدات
فروع مدن الجنوبية

	37-أبها  -رجال

	38-أبها  -سكن مشروع جامعة الملك خالد
	39-خميس مشيط  -سيدات

	40-سكن عمال مشروع  -حائل
فروع مدن الشمالية

	41-سكن موظفي مشروع تبوك
	42-سكن عمال مشروع بيشة

فروع مدينة القصيم

	43-القصيم – بريدة  -سيدات
	44-القصيم  -بريدة  -رجال

المصدر :الشركة
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9العالمات التجارية

كما بتاريخ هذه النشرة ،سجلت الشركة عدداً من العالمات التجارية تعتمد عليها كعالمة تجارية خاصة بأعمالها ،تم استخراج ( )19شهادة تسجيل عالمة
تجارية داخل المملكة العربية السعودية ،وفقاً للتفصيل االتي:
 70:مقر لودجالعالمات التجارية
شكل العالمة

رقم التسجيل

1

142500410

2

142406810

3

142406811

110

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

29/10/1425هـ

19/01/1435هـ

1445/01/18هـ

(الموافق
2004/12/12م)

الموافق
2013/11/23م)

(الموافق
2023/08/05م)

01/07/1425هـ

22/11/1434هـ

21/11/1444هـ

(الموافق
2004/08/17م)

(الموافق
2013/09/27م)

(الموافق
2023/06/10م)

01/07/1425هـ

22/11/1434هـ

21/11/1444هـ

(الموافق
2004/08/17م)

(الموافق
2013/09/27م)

(الموافق
2023/06/10م)

مالحظات
عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

شكل العالمة

رقم التسجيل

4

142500854

5

142500855

6

142500409

7

1437003678

8

1437003660

9

1437003674

10

143210553

11

1440007289

12

143411645

13

143411643

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

06/08/1425هـ

09/02/1435هـ

18/02/1445هـ

(الموافق
2004/09/21م)

(الموافق
2013/12/13م)

(الموافق
2023/09/04م)

06/08/1425هـ

09/02/1435هـ

18/02/1445هـ

(الموافق
2004/09/21م)

(الموافق
2013/12/13م)

(الموافق
2023/09/04م)

28/07/1425هـ

19/01/1435هـ

1445/01/18هـ

(الموافق
2004/09/13م)

الموافق
2013/11/23م)

(الموافق
2023/08/05م)

1437/06/14هـ

19/02/1437هـ

18/02/1447هـ

(الموافق
2016/03/24م)

(الموافق
2015/12/02م)

(الموافق
2025/08/13م)

05/06/1437هـ

19/02/1437هـ

18/02/1447هـ

(الموافق
2016/03/15م)

(الموافق
2015/12/02م)

(الموافق
2025/08/13م)

19/02/1437هـ

19/02/1437هـ

18/02/1447هـ

(الموافق
2015/12/02م)

(الموافق
2015/12/02م)

(الموافق
2025/08/13م)

19/12/1432هـ

16/10/1432هـ

15/10/1442هـ

(الموافق
2011/11/16م)

(الموافق
2011/09/15م)

(الموافق
2021/05/27م)

1440/06/09هـ

1440/03/21هـ

1450/03/20هـ

(الموافق
2019/02/15م)

(الموافق
2018/11/30م)

(الموافق
2028/08/11م)

1436/04/02هـ

1434/09/09هـ

1444/09/08هـ

(الموافق
2015/01/23م)

(الموافق
2013/07/17م)

(الموافق
2023/03/30م)

1436/04/02هـ

1434/09/09هـ

1444/09/08هـ

(الموافق
2015/01/23م)

(الموافق
2013/07/17م)

(الموافق
2023/03/30م)

مالحظات

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم
العالمة التجارية مملوكة لـ جرينبيريز
كوربوريشن األمريكية
تم ترخيص العالمة التجارية
الستخدامها لصالح /شركة الخليج
للتدريب والتعليم

العالمة التجارية مملوكة لـ جرينبيريز
كوربوريشن األمريكية
تم ترخيص العالمة التجارية
الستخدامها لصالح /شركة الخليج
للتدريب والتعليم
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شكل العالمة

رقم التسجيل

14

143411644

15

1437016651

16

1437016652

17

1437016653

18

63/1383

19

1441003169

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

1436/04/02هـ

1434/09/09هـ

1444/09/08هـ

(الموافق
2015/01/23م)

(الموافق
2013/07/17م)

(الموافق
2023/03/30م)

1437/11/13هـ

1437/07/19هـ

1447/07/18هـ

(الموافق
2016/08/17م)

(الموافق
2016/04/27م)

(الموافق
2026/01/07م)

1437/11/07هـ

1437/07/19هـ

1447/07/18هـ

(الموافق
2016/08/11م)

(الموافق
2016/04/27م)

(الموافق
2026/01/07م)

1437/11/13هـ

1437/07/19هـ

1447/07/18هـ

(الموافق
2016/08/17م)

(الموافق
2016/04/27م)

(الموافق
2026/01/07م)

1433/12/19هـ

1433/02/27هـ

1443/02/26هـ

(الموافق
2012/11/04م)

(الموافق
2012/01/22م)

(الموافق
2021/10/04م)

1441/04/27هـ

1441/02/02هـ

1451/02/01هـ

(الموافق
2019/12/25م)

(الموافق
2019/10/02م)

(الموافق
2029/06/14م)

مالحظات
العالمة التجارية مملوكة لـ جرينبيريز
كوربوريشن األمريكية
تم ترخيص العالمة التجارية
الستخدامها لصالح /شركة الخليج
للتدريب والتعليم

العالمة التجارية مملوكة لـ جرينبيريز
كوربوريشن األمريكية
تم ترخيص العالمة التجارية
الستخدامها لصالح /شركة الخليج
للتدريب والتعليم

العالمة التجارية مملوكة لـ جرينبيريز
كوربوريشن األمريكية
تم ترخيص العالمة التجارية
الستخدامها لصالح /شركة الخليج
للتدريب والتعليم

العالمة التجارية مملوكة لـ جرينبيريز
كوربوريشن األمريكية
تم ترخيص العالمة التجارية
الستخدامها لصالح /شركة الخليج
للتدريب والتعليم

عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم
عالمة تجارية تابعة للخليج للتدريب
والتعليم

المصدر :الشركة

9التقاضي
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ال يوجد لدى الشركة أي قضايا قائمة لدى المحاكم السعودية والتي من شأنها أن تؤثر جوهرياً على أعمالها.
هذا ويوجد لدى الشركة دعوى واحدة قائمة وهي دعوى فسخ عقد ايجار متعلقة بمدرسة قرطبة بالرياض (المدعية) هي ما زالت منظورة لدى المحكمة
العامة.
وفق للتفصيل االتي:

 71:مقر لودجالمنازعات

1

موضوع الدعوى

حالة الدعوى كما بتاريخ اليوم

مكان الدعوى

المدعي عليه

المدعي

دعوى فسخ عقد ايجار

الدعوى قيد النظر

المحكمة العامة

المؤجر

شركة الخليج للتدريب
والتعليم

المصدر :الشركة

باستثناء ما تم ذكره في القسم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن ليست الشركة وال أي من شركاتها التابعة طرفاً في
أي إدعاء أو تحكيم قضائي أو أي متابعات أو تسويات مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر سلباً على وضع الشركة المالي أو نتائج أعمالها.

112

-10

9المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار
أسهم

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ 2007/10/29م:
yرأس المال :تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة (ولمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على القسم الفرعي « 2-1-9تعديل رأس المال» من
هذا القسم).
yالنظام األساسي :تم تحديثه تماشياً مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد (لمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على القسم
الفرعي « 3-1-9تعديل النظام األساسي» من هذا القسم).
yالقوائم المالية :تم تعديل طريقة االعداد لتصبح وفق المعايير المحاسبية الدولية ()IFRS
yالنشاط  :تم ابرام اتفاقيات امتياز تجاري (فرانشايز) مع عدد من الشركات االجنبية( .لمزيد من التفاصيل الرجاء االطالع على القسم الفرعي
« 4-5-9عقود االمتياز التجارية (الفرانشايز)» من هذا القسم) .وباستثناء عقد الشركة مع شركة نيوهورايزون وشركة دايركت إنجلش ،تم
انهاء التعامل مع الشركات اآلتية -1 :شركة سيرتي بورت االمريكية و -2شركة ايليمنت كي ميدل ايست إف ذي االماراتية (Element Key MEA
 )Free Zoneو -3شركة بروميتريك  2بي في البلجيكية ( )Prometric IIBVو -4شركة صن مايكروسيستمز.
yالحوكمة :اقرت الجمعية العامة العادية للمساهمين وبناء على توصيات من مجلس اإلدارة معظم لوائح وسياسات الحوكمة وفقاً لالئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن الهيئة.
yاإلدارة :انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 1442/05/06هـ (الموافق 2020/12/21م)
وبروز أعضاء جدد كل من السادة (علي عبد الخالق عبد الرحمن القرني ،عبداهلل صغير محمد الحسيني ،عبد الملك عبد الرحمن عبداهلل
ال الشيخ ،عبداهلل محمد سليمان جبرين) ،واستقالة كل من السادة (أحمد محمد السري ،عبدالمحسن عبدالعزيز اليحيي ،عبدالعزيز
عبدالرحمن الرقطان).
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9إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
-

أبأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
ببأن ال يخ ّل اإلصدار ٍ ّ
تبأنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.
ً
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمالهم أو في وضعهم
ثبأن الشركة وشركاتها التابعة ليست خاضعة ّ
المالي.
ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو
جبأن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ّ
شركاتها التابعة أو في وضعهم المالي.
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	 10-متعهد التغطية
	 10-1متعهد التغطية وعنوانه
أبرمت الشركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد التغطية شركة العربي الوطني لالستثمار .بموجب هذه االتفاقية تتعهد شركة العربي الوطني
لالستثمار بتغطية عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي بسعر عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل  %100.0من أسهم حقوق األولوية
المطروحة لالكتتاب.
 72:مقر لودجمتعهد تغطية االكتتاب
المتعهد بالتغطية
شركة العربي الوطني لالستثمار

عدد األسهم المتعهد بتغطيتها

النسبة المتعهد بتغطيتها

20,000,000

%100.0

متعهد التغطية
شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب – 220009 .الرياض 11311

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 406 2500 :

فاكس+966 11 406 2548 :

البريد اإللكترونيInvestment.Banking@anbinvest.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :

	 10-2الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
تنص الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
-

114

1تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها
في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر الطرح.
2يتعهد متعهد التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص ،سوف يقوم بشراء جميع األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب
بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر الطرح.
3يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت الطرح .ويجدر الذكر أن تكاليف تغطية
االكتتاب تمثل جزء من تكاليف الطرح.
4يخضع التزام متعهد التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية لألحكام المتعلقة بإنهاء االتفاقية مثل حدوث أي من القوى القاهرة وفق تعريفها
في االتفاقية ،أو عدم استيفاء عدد من الشروط المسبقة فيما يتعلق باالكتتاب.
5ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واإلقرارات والتعهدات – في مثل هذه االتفاقيات – لمتعهد التغطية.

	 11-اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي إلى هيئة السوق المالية أو تداول بطلب إعفائها من أي من المتطلبات الواردة في قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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	 12-المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
لقد تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة تداول السعودية إلدراجها ،وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
ويجب على جميع األشخاص المستحقين (أي المساهمين المقيدين واألشخاص الذين قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول) ومقدمي العروض
من المؤسسات االستثمارية قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني او تقديم طلب االكتتاب من
خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي ،حيث يُعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط
واألحكام المذكورة.

12-1االكتتاب في األسهم الجديدة
بموجب نشرة اإلصدار هذه ،سيتم طرح عشرين مليون ( )20,000,000سهم عادي من رأس مال الشركة  -عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية  -تمثل
حوالي  %44.4من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال ،بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وقيمة اسمية قدرها عشرة ()10
رياالت سعودية وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي .وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة ( )0.44سهم جديد لكل سهم
حالي .وسيكون االكتتاب في األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين.
وفي حال عدم ممارسة األشخاص المستحقين لحقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة بنهاية مرحلة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم المتبقية على
المؤسسات االستثمارية من خالل فترة الطرح المتبقي.
سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية المودعة في محافظهم عبر نظام تداول .وتعتبر هذه الحقوق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين
المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة
رأس المال (تاريخ األحقية) .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة ،وذلك بسعر الطرح .وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد
انعقاد الجمعية غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بيومي عمل على األكثر .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت
رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.
وستتم عملية طرح أسهم حقوق األولوية وفقاً للمراحل والتواريخ الوضحة ادناه:
yتاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال يوم األربعاء 1443/03/28هـ
(الموافق 2021/11/03م)
yفترة التداول وفترة االكتتاب :تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب يوم االثنين 1443/04/03هـ (الموافق 2021/11/08م) وتنتهي فترة التداول يوم
االثنين 1443/04/10هـ (الموافق 2021/11/15م) ،وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1443/04/13هـ (الموافق 2021/11/18م)
yفترة الطرح المتبقي :تبدأ من يوم الثالثاء 1443/04/18هـ (الموافق 2021/11/23م) من الساعة العاشرة ( )10صباحاً وحتى الساعة
الخامسة ( )5مسا ًء من يوم األربعاء 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م) .وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من
المؤسسات االستثمارية ،على ان تقدم تلك المؤسسات االستثمارية عروضها لشراء األسهم المتبقية خالل فترة الطرح المتبقي .وستخصص
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (على ّال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم ،فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها
بالمثل .وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات االستثمارية ،فسيتم تخصيص هذه األسهم لمتعهد تغطية الطرح والذي سيقوم
بشراء تلك األسهم بسعر الطرح.
yالتخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة
لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد
إجمالي سعر الطرح المتبقي وكسور األسهم للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (أي ما يتجاوز سعر الطرح،
إن وجد) على مستحقيها ك ً
ال حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).
yتداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم الجديدة على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم
الجديدة وتخصيصها.
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الشكل رقم  :2رسم توضيحي آللية حقوق األولوية
 -١ﻓﺘﺮة اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
وﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪاول

 -٢ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪاول واﻻﻛﺘﺘﺎب ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ
دون ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺘﺮات ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺘﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﺠﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳉﺪد
اﻻﺛﻨﲔ

اﻻﺛﻨﲔ

اﳋﻤﻴﺲ

ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح اﳌﺘﺒﻘﻲ
)إن وﺟﺪ(

ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ورد اﳌﺘﺒﻘﻲ

اﻟﺘﺪاول
اﻻﻛﺘﺘﺎب
 ٦أﻳﺎم ﻟﻠﺘﺪاول و ٩أﻳﺎم ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب
ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮات ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﲢﺪده ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار
وإﻋﻼﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة

ﻳﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع

12-2األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة

سيكون المساهمون المقيدون الذين ال يشاركون كلياً او جزئياً في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة النخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة إضافة إلى
انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حالياً .وبالنسبة لألشخاص المستحقين الذين لم يكتتبوا ولم يبيعوا حقوقهم فسيكونوا عرضة للخسارة .ولن يحصل
األشخاص المستحقون غير المشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة على أية مزايا او منافع مقابل أسهم حقوق االولوية المستحقة لهم ،ما عدا
حصولهم على تعويض نقدي من متحصالت بيع األسهم في الطرح المتبقي ك ً
ال حسب ما يستحقه (إن وجد) .ويحتفظ المساهمون المقيدون بنفس عدد
األسهم الذي كانوا يملكونه قبل زيادة رأس المال.
وفي حال كانت رغبة المؤسسات االستثمارية شراء األسهم المتبقية بسعر الطرح فقط ،أو في حال عدم رغبتهم في االكتتاب وبالتالي قام متعهد التغطية
بشراء األسهم المتبقية بسعر الطرح ،فلن يحصل األشخاص المستحقين غير المشاركين في االكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم ممارستهم حقوق األولوية
في األسهم الجديدة.
وسيتم تحديد مبلغ التعويض (إن وجد) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً ومستحقي كسور األسهم
عن طريق قسمة مبلغ التعويض على إجمالي عدد األسهم التي لم يكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين وكسور األسهم ،وبذلك يتم تحديد التعويض
المستحق لكل سهم متبقي ،وسيتم دفعه للشخص المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها وأيضاً لمستحقي كسور
األسهم.

12-3كيفية التقديم بطلب االكتتاب في أسهم الحقوق األولية
يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها
الوسيط للمستثمرين .وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن ان يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.
بتقديم طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:
yالموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
yأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
yالموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.
yقبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار.
yضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة المستلمة.
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12-4التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت الطرح فيه .وسيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق التي
مارسها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح
المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (أي ما يتجاوز سعر الطرح،
إن وجد) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م) .وفي حال تبقى أسهم بعد
ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.
ويتوقع اإلعالن النهائي عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها
في حسابات المكتتبين .ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية.
وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد 1443/04/23هـ (الموافق 2021/11/28م).
سيتم دفع مبلغ التعويض ورد الفائض (إن وجد) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركون كلياً أو جزئياً في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية من دون أي
استقطاعات ،في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).

12-5اسئلة وأجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة
الموافقة على زيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم ذلك خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموفقتها على زيادة رأس المال ،وستظهر في محافظ المساهمين المقيدين
تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية
ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على معامل أحقية االكتتاب وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟
هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم المصدرة للشركة .وعليه فإن معامل األحقية هو ( )0.44حق تقريباً لكل سهم واحد
مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية .ووفقاً لذلك ،إذا كان مساهم مقيد يملك ألف ( )1,000سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له أربعمائة وأربعة
وأربعين ( )444حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم ،سيتم إيداع حقوق األولوية لمحافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح .فعلى سبيل المثال (باستخدام أسعار افتراضية)
لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين ( )25ريال سعودي وسعر الطرح عشرة ( )10رياالت سعودية ،عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق
األولوية عند بداية التداول خمسة عشر ( )15ريال سعودي.

من هو المساهم المقيد؟
هو أي مساهم يملك أسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيد في سجل مساهمي
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب بعد
إتمام شراء وتسوية الحقوق.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة الخاصة بزيادة
رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة؟

نعم ،يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال أو قبلها بيوم
عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالياً عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط.

في حالة امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق ،فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف ( )1,000سهم
في الشركة موزعة كما يلي ،ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ،ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ،على اعتبار أن
لكل سهم حق واحد ،هو ألف ( )1,000حق ،عليه فسيتم إيداع ثمانمائة ( )800حق في محفظة (أ) ومائتي ( )200حق في محفظة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة ،وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية
فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة
مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟
نعم بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟
في أي وقت خالل فترة االكتتاب ،أي حتى اليوم التاسع ( ،)9بعد تسوية شراء الحقوق (يومي عمل).
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هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال ،ال يمكن ذلك ،بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك ،وفي
حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ما هي فترة التداول وفترة االكتتاب؟
تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى
انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب؟
تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها
نشرة اإلصدار هذه.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم
حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية العامة غير
العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق أسهم حقوق أولوية؟
يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار

أسهم جديدة ،فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال) ،مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي
الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال .ولكن لن يحق له الحضور أو
التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر ،بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة ،وفي حال وجود كسور سيتم تجميع
تلك الكسور ،وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية االسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.
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12-6تداول األسهم الجديدة
سيبدأ تداول األسهم الجديدة عند اكتمال جميع اإلجراءات ذات العالقة .ويتوقع أن يكون ذلك بعد تخصيص األسهم الجديدة ،وسيتم اإلعالن عن بدء
التداول في وقت الحق.

12-7بنود متفرقة
yيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي الطلبات وخلفائهم والمتنازل لصالحهم
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة ،ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه النشرة ،ال يتم التنازل عن الطلب أو
عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة
خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
yتخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لطلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
yوعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة ،إال أنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه النشرة
وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأنه )1( :حدث تغيير جوهري في أي من المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة أو أي وثائق مطلوب
إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو ( )2توافر أي معلومات إضافية كان يجب تضمينها في هذه النشرة.
وتلتزم الشركة في هذه الحالتين بأن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة .وعندئذ سيتم إصدار النشرة التكميلية واإلعالن عن تواريخ االكتتاب الجديدة .ومن الممكن أيضاً تعليق هذا االكتتاب في حال عدم
موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيله.

12-8القرارات والموفقات التي ستطرح األسهم الجديدة بموجبها

yقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/08/17هـ (الموافق 2021/03/30م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق
أولوية بقيمة مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
yفيما يخص ابالغ البنوك بزيادة رأس مال الشركة ،قامت الشركة باإلعالن للجمهور عبر منصة تداول (إعالنات الشركة) حول توصية مجلس
اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة ،باإلضافة الى ذلك قامت الشركة بإصدار خطابات للجهات المقرضة بتاريخ 2021/09/09م وقد حصلت على
عدم ممانعتهم لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ  200مليون ريال سعودي ليصبح  650مليون ريال سعودي بعد الزيادة.
yوافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) على توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال على
النحو المذكور وسوف تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
yتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة بتاريخ 1443/02/23هـ
(الموافق 2021/09/30م).
yتمت الموافقة على طلب إدراج أسهم حقوق أولوية من قبل شركة تداول السعودية بتاريخ 1442/12/05هـ (الموافق 2021/07/15م).

12-9إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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	 13-التغير في سعر السهم
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال هو  25.70ريال سعودي ومن المتوقع أن
يصل إلى  20.86ريال سعودي في افتتاح اليوم الذي يليه ويمثل التغيير تراجعاً بنسبة  .%18.83وفي حال عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في
سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال،
فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.
طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:
أو ًال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال:
عدد األسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال = القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.
ثاني ًا :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال:
(القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال  +قيمة أسهم حقوق
األولوية) ( /عدد أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال  +عدد األسهم الجديدة
المطروحة لالكتتاب) = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس
المال.

122

	 14-الطرح المتبقي
في حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») ،فسوف تطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد أدنى على عدد
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي («المؤسسات االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي») ،على أن تقوم تلك المؤسسات
االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة ( )10صباحاً يوم الثالثاء 1443/04/18هـ
(الموافق 2021/11/23م) وحتى الساعة الخامسة ( )5مسا ًء من يوم األربعاء 1443/04/19هـ (الموافق 2021/11/24م)«( ،فترة الطرح المتبقي»).
وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات
االستثمارية التي تقدم نفس العرض.
أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل ،وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتعدى سعر الطرح ،إن وجد) على مستحقيها ،من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم
باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك حملة كسور األسهم ،كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م).
ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها.
وقد تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى تداول إلدراجها.
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	 15-التعهدات الخاصة باالكتتاب
	 15-1نبذة عن طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب
أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة
يُمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل ّ
واحدة وفقاً لما يلي:
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا للتالي:
-

1سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شرائه حقوق جديدة فسيتاح له
االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
4سيتاح االكتتاب الكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء
باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة ،وذلك بسعر الطرح .ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:
-

1قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
2بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
3قبوله للنظام األساسي للشركة.
4التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.

	 15-2عملية التخصيص

يتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع
كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي للشركة ،وتوزع باقي
متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (أي ما يتجاوز سعر الطرح ،إن وجد) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس
1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م) .وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية
وستخصص له.
ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد تاريخ 1443/04/23هـ (الموافق 2021/11/28م).

	 15-3شركة تداول السعودية
تم تأسيس نظام تداول عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م.
يتم التعامل باألسهم عبر نظام تداول من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية .ويتم التداول
في كل يوم عمل (من األحد إلى الخميس) على فترة واحدة من الساعة العاشرة ( )10صباحاً وحتى الساعة الثالثة ( )3مسا ًء ،ويتم خالل هذه الفترة
تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات ،فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف ( )9:30صباحاً وحتى الساعة العاشرة
( )10صباحاً .ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ( )9:30صباحاً لجلسة االفتتاح التي تبدأ الساعة العاشرة ()10
صباحاً .وقد تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.
ويعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً (وهي األوامر
المشتملة على أفضل األسعار) ،وتليها األوامر محددة السعر .وفي حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات تداول ،ويتم
توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز.
وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل ،أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد اتمام التسوية (أي يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة).
ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف
ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم.
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	 15-4إدراج األسهم الجديدة
تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة تداول السعودية إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء
بالمتطلبات كافة.
ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في األسهم الجديدة في شركة تداول السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي لألسهم
الجديدة .وسوف يعلن عن ذلك في حينه على موقع تداول االلكتروني .وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها في أي وقت بعد
موافقة الهيئة.
وبالرغم من أن األسهم الحالية مدرجة في شركة تداول السعودية ،إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد الموافقة على تخصيصها للمكتتبين
المستحقين ومقدمي العروض فيما يتعلق بطرح األسهم المتبقية وإيداعها في حسابات تداول الخاصة بهم .ويحظر حظراً تاماً التداول في األسهم الجديدة
قبل ذلك.
وال تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية تخص المكتتبين ومقدمي العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة.
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	 16-المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة والذي يقع في مدينة الرياض وعنوانه شارع العليا العام ص.ب - 295300 .الرياض
 11351المملكة العربية السعودية ،وذلك خالل ساعات العمل الرسمية بين الساعة الثامنة والنصف ( )8:30صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف
( )5:30مسا ًء قبل أربعة عشر ( )14يوماً من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى نهاية فترة االكتتاب.

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:
yالسجل التجاري للشركة
yعقد تأسيس الشركة
yالنظام األساسي للشركة

الموافقات المتعلقة بالطرح:
yتوصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال
yموافقة شركة تداول السعودية المشروطة على إدراج األسهم الجديدة
yموافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق االولوية
yقرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال*

التقارير والخطابات والمستندات:
yاتفاقية التعهد بالتغطية المشار إليها في القسم « 10متعهد التغطية»
yموافقة خطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية  -شركة العربي الوطني لالستثمار  -على إدراج اسمه وشعاره
وإفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه
yموافقة خطية من قبل المستشار القانوني  -شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية  -على استخدام اسمه وشعاره وإفاداته
ضمن نشرة اإلصدار
yموافقة خطية من قبل المحاسبون القانونيون  -مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ
وشركاؤهم  -على إدراج اسمهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار هذه ،ونشر تقرير المحاسبون القانونيون
*
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سيكون قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال متاحاً للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مدينة الرياض وذلك في اليوم التالي لتاريخ اتخاذ
القرار.

 ﺧﺒﺮات دوﻟﻴﺔ،رؤﻳﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

Future Vision, Global Knowledge

